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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

 Berdasarkan pembahasan dalam penelitian mengenai penerapan pendekatan 

keterampilan proses sains untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa Kelas IV 

SDN Ciburial Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dalam pembelajaran 

IPA pada pokok bahasan energi bunyi dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan keterampilan proses 

sains mencakup empat jenis yaitu: a. mengamati, dilakukan dengan memfasilitasi 

siswa beberapa benda kemudian siswa melakukan pengamatan bersama 

kelompoknya terhadap benda-benda tersebut; b. menafsirkan hasil pengamatan, 

dilakukan dengan menuliskan point-point penting berdasarkan hasil pengamatan; 

c. mengklasifikasi, dilakukan dengan membandingkan dua benda penghasil bunyi 

dengan perlakuan yang berbeda; d. mengkomunikasikan, menyimpulkan hasil 

diskusi ke dalam bentuk tulisan kemudian dipresentasikan di depan kelas. Pada 

pelaksanaan siklus I peneliti kurang mampu mengkondisikan kelas, namun 

dengan melakukan kontrak pembelajaran di siklus II peneliti sudah mampu 

menguasai kelas. 

2. Terdapat peningkatan pemahaman konsep siswa Kelas IV SDN Ciburial 

Kecamatan Ciburial Kabupaten Bandung Barat dari siklus I ke siklus II. Rata-rata 

pemahaman konsep siswa pada siklus I pada indikator membandingkan sebesar 

82,61 dan pada siklus II sebesar 89,13. Rata-rata pemahaman konsep siswa pada 

siklus I pada indikator menyimpulkan sebesar 61,59 dan pada siklus II sebesar 

89,85 Rata-rata pemahaman konsep siswa pada siklus I pada indikator 

menjelaskan sebesar 90 dan pada siklus II sebesar 92,17. Sedangkan untuk rata-

rata ketuntasan hasil belajar juga sebanding dengan peningkatan pemahaman 

konsep yaitu siklus I sebesar 80 dan pada siklus II sebesar 90,8. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa  pemahaman konsep siswa kelas IV SDN Ciburial pada mata 
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pelajaran IPA pada pokok bahasan energi bunyi dapat ditingkatkan melalui 

pembelajaran dengan menerapkan pendekatan keterampilan proses sains. 

 

B. Rekomendasi 

Sebagai implikasi dari hasil penelitian, berikut ini dikemukakan saran yang 

diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPA di SD, khususnya dalam menerapkan dan 

mengembangkan pendekatan keterampilan proses sains. 

1. Bagi guru SD, penerapan pendekatan keterampilan proses sains dapat dijadikan 

alternative dalam pembelajaran IPA untuk meningkatkan pemahaman konsep 

sehingga guru memiliki pendekatan yang bervariatif dalam proses pembelajaran, 

pendekatan keterampilan proses sains memiliki tahapan yang sistematis yang 

dapat memudahkan siswa dalam memahami suatu konsep dan pembelajaran dapat 

melibatkan siswa secara aktif untuk menemukan suatu konsep. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, 

a. Pada aspek menafsirkan hasil pengamatan, belum semua siswa dapat 

melaksanakannya, sehingga diharapkan untuk penelitian selanjutnya lebih 

ditekankan pada aspek tersebut dengan membimbing dan memeriksa kinerja 

siswa. Dengan seperti itu semua siswa dapat melaksanakan menafsirkan hasil 

pengamatan dengan baik. 

b. Penerapan pendekatan keterampilan proses sains pada penelitian ini hanya 

meninjau pada aspek mengamati, menafsirkan hasil pengamatan, 

mengklasifikasi, serta mengkomunikasikan. Oleh karena itu perlu adanya 

penelitian lebih lanjut mengenai penerapan pendekatan keterampilan proses 

sains terhadap pemahaman konsep siswa tidak hanya pada keempat aspek 

tersebut, sehingga dapat dilihat konsistensi pengaruh penerapan pendekatan 

keterampilan proses sains terhadap pemahaman konsep siswa. 


