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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI,  DAN REKOMENDASI 

 Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi terhadap temuan data yang 

diperoleh di lapangan, berikut ini penulis sampaikan sejumlah simpulan dan 

rekomendasi. 

 

5.1 Simpulan 

 Pertama, perkembangan pemahaman siswa SD tentang bentuk 

mikroorganisme menggambarkan satu alur yang logis. Maksudnya, semakin 

tinggi tingkatan kelas memperlihatkan proses berpikir yang semakin matang. Hal 

ini terlihat dari penyebaran jawaban yang ada, yaitu dari rentang kelas satu sampai 

enam, jawaban berkembang ideal dari yang sederhana/tidak realistik menuju 

jawaban yang semakin realistik atau tepat. Jawaban mereka juga telah sesuai 

dengan teori tentang perkembangan dan kemampuan berpikir periode usia anak 

SD. Perkembangan pemahaman mereka berada pada tahap operasional konkret 

dan kemampuan berpikir simbolis sehingga jawaban mereka tentang bentuk 

mikroorganisme banyak yang disimbolkan dengan benda-benda konkret yang ada 

di sekitarnya.  

 Kedua, perkembangan pemahaman siswa SD tentang ukuran 

mikroorganisme jauh berbeda dengan pemahaman mereka terhadap bentuk. 

Perkembangan pemahamannya sangat tidak beraturan. Jawaban yang muncul dari 

siswa di kelas rendah (I, II, dan III) masih menggunakan ukuran pembanding 

dengan benda lain, seperti semut, kutu, kerikil, dan penghapus. Meski tidak tepat 

tapi sudah menunjukkan pemahaman yang sesuai dengan tingkatan perkembangan 

mereka. Akan tetapi perkembangan pemahaman mereka terhadap ukuran 

mikroorganisme sama sekali tidak dipengaruhi oleh jenjang kelas (tidak 

beraturan). Fenomena ini terlihat dari pemahaman yang dimiliki oleh siswa kelas I 

jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kelas II dan III. Selain itu pemahaman iswa 
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kelas IV juga jauh lebih baik dibandingkan siswa kelas V. Akan tetapi 

pemahaman yang paling tinggi dan tepat tetap ditunjukkan oleh siswa kelas VI.  

Fenomena ini tentunya merupakan suatu hal yang logis mengingat siswa SD kelas 

atas (khususnya kelas VI) sudah memasuki periode berpikir operasional formal 

meskipun masih tahap awal, dimana siswa sudah mampu berpikir logis dengan 

objek-objek yang abstrak. Hal ini sekaligus menunjukkan pemahaman yang benar 

meski mereka belum mampu menyebut satuan ukuran mikroorganisme yang 

sebenarnya yaitu mikron. 

 Ketiga, perkembangan pemahaman siswa SD tentang peranan 

mikroorganisme dalam kehidupan menunjukkan perkembangan yang statis dan 

rendah. Selain itu jawaban yang muncul pada umumnya masih kurang tepat, yaitu 

89% siswa menjawab bahwa keberadaan mikroorganisme hanya merugikan bagi 

kehidupan. Sedangkan siswa yang menjawab bahwa mikroorganisme merugikan 

juga menguntungkan hanya 11%. Dengan kata lain pemahaman dari kebanyakan 

mereka tentang peranan mikroorganisme masih keliru. Hal ini mengindikasikan 

besarnya pengaruh pengalaman hidup sehari-hari yang ditemui siswa. Frekuensi 

mereka dalam melihat peristiwa negatif sebagai dampak dari mikroorganisme 

cukup tinggi, sehingga pemahaman dan pengetahuan yang terbangun mengatakan 

bahwa mikroorganisme merugikan bagi kehidupan. Adapun pemahaman yang 

tepat hanya muncul dari responden siswa kelas V dengan persentase pemahaman 

mencapai 81%. Sedangkan pencapaian tingkat pemahaman siswa kelas I, II, III, 

IV, dan VI, masing-masing hanya 50%.  

 Keempat, perkembangan pemahaman siswa tentang tempat hidup 

mikroorganisme berbeda dengan pemahaman pada aspek bentuk, ukuran, dan 

peranan, Di sini jawaban tidak memperlihatkan gradasi perkembangan antara 

siswa di kelas bawah (I, II, dan III) dan kelas atas (IV, V,dan VI). Jawaban tempat 

hidup mikroorganisme mengarah ke dua hal, yaitu (1) di tempat kotor/toilet dan di 

tubuh manusia. Pemahaman ini berkorelasi dengan pemahaman siswa tentang 

peranan (keuntungan dan kerugian) dari mikroorganisme. Mereka sudah terlanjur 

memahami bahwa mikroorganisme bisa menimbulkan penyakit bagi 
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manusia/hewan. Jadi pemikiran dan pemahaman mereka tentang tempat hidup 

mikroorganisme pun pasti di tempat yang kotor-kotor atau di  bagian tubuh yang 

sedang sakit.  

 Kelima, terkait sumber pengetahuan yang berperan dalam membangun 

pengetahuan siswa SD tentang mikroorganisme, diperoleh jawaban bahwa pada 

umumnya mereka mendapat pengetahuan tentang mikroorganisme dari media 

elektronik secara alami. Dengan kata lain, pengetahuan diperoleh dari jalur 

nonformal tanpa disengaja. Hal ini secara otomatis menandakan bahwa para siswa 

sangat minim menerima pengetahuan tentang mikroorganisme dari jalur 

pendidikan formal (sekolah). Hal ini mungkin disebabkan oleh sejumlah hal, di 

antaranya keterbatasan pengetahuan gurunya atau justru  bobot dan sebaran materi 

dalam kurikulum yang terlalu minim atau tidak merata di  setiap kelas, selain itu 

peran orang sekitar khususnya keluarga memiliki peranan penting dalam 

menginformasikan sekaligus membangun pemahaman siswa tentang 

mikroorganisme. Setelah jawaban tentang sumber pengetahuan direkapitulasi, 

secara rinci diperoleh gambaran bahwa dari sumber pengetahuan berupa media 

elektronik siswa banyak memperoleh pengetahuan tentang bentuk 

mikroorganisme (78%), dari sumber pengetahuan orang sekitar siswa lebih 

banyak memperoleh pengetahuan tentang peranan mikroorganisme (53%), dari 

sumber pengetahuan media cetak,  pengetahuan yang mendominasi adalah tentang 

ukuran dan peranan mikroorganisme (masing-masing 20%), sedangkan dari 

pemikiran siswa sendiri mereka banyak memperoleh pengetahuan tentang peranan 

(24%).  

5.2 Implikasi  

 Berdasarkan simpulan hasil penelitian di atas, berikut ini diperoleh 

beberapa implikasi. 

 Pertama, perkembangan pemahaman siswa tentang bentuk, ukuran, 

peranan, dan tempat hidup mikroorganisme di kelas rendah (I, II, III) pada 

umumnya rendah bahkan cenderung fantasi. Sebagai implikasinya peran guru di 



129 
 

Sri Apiyati, 2015 
PERKEMBANGAN PEMAHAMAN SISWA SEKOLAH DASAR TENTANG MIKROORGANISME  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

jalur pendidikan formal/sekolah harus dioptimalkan dalam menyampaikan segala 

informasi tentang mikroorganisme. 

 Kedua, pada umumnya pemahaman siswa tentang mikroorganisme 

diperoleh dari jalur nonformal secara alami, yaitu dari media elektronik. Sebagai 

implikasinya jawaban-jawaban yang dikemukakan mereka sangat dipengaruhi 

oleh apa yang mereka dengar dan atau mereka lihat dari media cetak dan 

elektronik, khususnya iklan. 

5.3 Rekomendasi 

 Sebagai tindak lanjut dari penarikan kesimpulan dan implikasinya, berikut 

ini terdapat beberapa hal yang penulis rekomendasikan.  

 Pertama, perlu dilakukan peninjauan/kaji ulang terhadap konten kurikulum 

mata pelajaran IPA untuk sekolah dasar. Proses peninjauan harus meliputi kajian 

terhadap cakupan, bobot, dan sebaran materi tentang mikroorganisme. Apalagi 

berdasarkan hasil analisis kurikulum di bab II, dengan jelas ditemukan bahwa 

materi tentang mikroorganisme sama sekali tidak ditemukan di kelas I dan III. 

Selain itu, sebagai penunjang perlu juga diselenggarakan semacam diklat atau 

workshop agar bekal pengetahuan mikroorganisme guru meningkat sehingga 

penyampaian materi  di dalam kelas lebih optimal lagi.  

 Kedua, para pengelola media cetak dan elektronik serta pemilik rumah 

produksi iklan, diharapkan dalam membuat dan menayangkan iklan terkait 

mikroorganisme harus benar berdasarkan realitas keilmuan yang ada. Agar 

masyarakat, khususnya anak-anak tidak memperoleh pemahaman yang keliru 

tentang segala aspek yang menyangkut mikroorganisme.  

 

 


