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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A.  Simpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian pada pembelajaran IPA konsep 

Kerusakan Lingkungan dengan pendekatan Konstekstual yang dilaksanakan di SD 

Negeri Parungkeusik Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Perencanaan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan Konstekstual pada 

pembelajaran IPA tentang Kerusakan Lingkungan terbukti efektif dalam 

menanamkan pemahaman konsep dan menjadikan siswa menjadi aktif, 

perencanaan harus dibuat terlebih dahulu yaitu dengan membuat RPP, LKS 

dan alat peraga yang akan digunakan. Dalam kegiatan belajar 

mengembangkan keterampilan intelektual dan sikap ilmiah. Langkah-langkah 

yang harus diperhatikan dalam pembelajaran  Konstekstual yang dimulai 

dengan menyajikan Konstruktivisme,Pemodelan,Inkuiri,Komunitas belajar, 

Tanya Jawab,Refleksi dan Penilaian Otentik. 

2. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Konstekstual 

pada pembelajaran IPA tentang Kerusakan Lingkungan ternyata dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dan guru dalam pembelajaran. Siswa dapat 

belajar lebih mandiri dan aktif menemukan, memecahkan masalah sendiri 

sehingga pembelajaran berpusat pada siswa sedangkan peran guru sebagai 

fasilitator yang memberikan kemudahan dalam pembelajaran. 

3. Pembelajaran IPA pada konsep Kerusakan Lingkungan dengan menggunakna 

pendekatan Konstekstual dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini 

terbukti dari nilai rata-rata pada setiap siklus dalam setiap tindakan mengalami 
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peningkatan nilai rata-rata siswa pada awal tes sebesar 67,70 persentase 

ketuntasan KKM 58,33% yang belum mencapai KKM 41,67% dan pada siklus 

I nilai rata-rata siswa sebesar 75 dan persentase ketuntasan KKM 70,83% 

yang belum mencapai KKM 29,16 % serta pada siklus II dengan nilai rata-rata 

siswa sebesar 82,71% dan persentase ketuntasan 91,66% yang belum 

mencapai KKM 8,33% . 

B.  Rekomendasi   

Berdasakan temuan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat dikemukakan 

beberapa Rekomendasi: 

1. Bagi Siswa, penerapan pendekatan Konstekstual dapat menngkatkan hasil 

belajar dan siswa lebih senang dan tertarik pada pembelajaran sehingga 

siswa akan merasa lebih terdorong untuk belajar dan berfikir. 

2. Guru-guru SDN Parungkeusik khususnya dan guru-guru sekolah dasar 

pada umumnya diharapkan dalam menerapkan pendekatan konstekstual 

dapat melaksanakannya sesuai dengan prinsip-prinsip pada pendekatan 

konstekstual yaitu: kontruktivisme,pemodelan,Inkuri,Komunitas belajar, 

Tanya jawab,Refleksi dan Penilaian Otentik.  

3. Disarankan kepada peneliti, agar melanjutkan dan mengembangkan 

pendekatan konstekstual melalui berbagai variasi metode tidak hanya 

melalui metode percobaan dan demonstrasi.untuk itu bag peneliti lain yang 

berminat untuk melakukan penelitian tentang pendekatan konstekstual 

masih terbuka, hal ini dikarenakan peneliti ini masih terbatas bahkan jauh 

dari sempurna. 

4. Bagi sekolah, sebagai sumbangan yang baik dan berguna bagi sekolah itu 

sendiri dalam upaya pembelajaran IPA di Sekolah. 
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