
 
 

Alifia Batami Pratiwi, 2016 
PENERAPAN MODEL TANDUR UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP SISWA DALAM 
PEMBELAJARAN IPA KELAS IV SEKOLAH DASAR 
Universitas Pendidikan Indonesia| repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

85 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil peneltian dan pembahasan yang telah dideskripsikan 

dalam bab IV maka secara umun penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

pemahaman konsep siswa pada mata pelajaran IPA materi perubahan 

kenampakan bumi kelas IV B di salah stau sekolah dasar di Kecamatan Sukajadi 

Kota Bandung dapat meningkat dengan menerapkan model pembelajaran 

TANDUR. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa 

simpulan yang diperoleh yaitu sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pembelajaran dalam menerapakan model pembelajaran 

TANDUR pada mata pelajaran IPA dengan materi pokok perubahan 

kenampakan bumi dapat meningkatkan kegiatan pembelajaran. Pelaksanaan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilakukan dalam tiga siklus. 

Pembelajaran dalam setiap siklusnya disesuaikan dengan langkah-langkah 

model TANDUR yaitu: Tumbuhkan, Alami, Namai, Demonstrasikan, Ulangi, 

dan Rayakan. Keterlaksanaan aktivitas guru dan siswa dalam menerapkan 

model TANDUR meningkat pada setiap siklus yaitu pada siklus I sebesar 

86% kemudian pada siklus II mencapai 100% dan pada siklus III mencapai 

100% kembali. Hal yang harus diperhatikan dalam meneerapkan model 

TANDUR yaitu pada tahap alami harus benar-benar dapat mengkondisikan 

siswa dan kegiatan eksperimen, lalu pada tahap ulangi bukan hanya tanya 

jawab materi pembelajaran namun mengulangi kegiatan eksperimen dan pada 

tahap rayakan bukan hanya diakhir pembelajaran namun di setiap kegiatan 

TANDUR. 

2. Pemahaman konsep siswa pada materi perubahan kenampakan bumi dikelas 

IV SD telah meningkat dengan penerapan model TANDUR. Indikator 

pemahaman konsep yaitu menafsirkan, mencontohkan, mengklasifikasikan, 

merangkum, menyimpulkan, membandingkan dan menjelaskan. Ketuntasan 
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belajar pada siklus I, II, III yang telah mengalami peningkatan. Pada siklus I 

rata-rata ketuntasan belajar sebesar 43%, pada siklus II meningkat menjadi 
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75% dan pada siklus III meningkat kembali menjadi 88%. Rata-rata 

persentase kelas siklus I sebesar 66, pada siklus II yaitu 75 dan siklus III 

meningkat kembali menjasi 83. Berdasarkan data siklus I, II, III menunjukkan 

bahwa persentase indikator pemahaman konsep siswa dan ketuntasan belajar 

mengalami peningkatan menjadi lebih baik. 

B. Rekomendasi 

Penelitian ini memberikan hasil positif dalam peningkatan kualitas 

pembelajaran IPA baik dari segi aktivitas pembelajaran maupun hasil 

pemahaman konsep siswa. Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, 

peneliti mengajukan beberapa rekomendasi penggunaan model TANDUR yang 

mungkin akan bermanfaat bagi proses pembelajaran  

1. Pada tahap tumbuhkan, penggunaan video untuk menumbuhkan minat siswa 

sudah cocok namun harus dipersiapkan dengan baik seperti kualitas video 

yang akan digunakan 

2. Pada tahap alami, pemilihan eksperimen harus menarik minat siswa dan 

diperlukan keahlian dalam pengkondisiam siswa ketika melakukan 

eksperimen 

3. Pada tahap namai, penamaan konsep dapat dilakukan dengan bantuan media 

gambar namun jumlah dan ukuran gambar harus disesuaikan dengan kondisi 

siswa 

4. Pada tahap demonstrasi, siswa mendemonstrasikan hasil kerja kelompoknya 

dan guru mendemonstrasikan kembali percobaan untuk menguatkan 

pemahaman siswa, alangkah lebih baik jika siswa pula yang demonstrasi 

5. Pada tahap ulangi, pengulangan ini mencakup seluruh kegiatan yang sudah 

dilakukan selama pembelajaran terutama mengulangi tahap alami 

(eksperimen), untuk menguatkan pemahaman siswa dapat dilakukan juga 

dengan tanya-jawab mengenai materi pembelajaran 

6. Pada tahap rayakan tidak hanya dilakukan pada akhir pembelajaran, namun 

ketika akhir tahapan tumbuhkan, alami, namai, demonstrasi dan ulangi pun 

sebaiknya dilakukan perayaan begitu pula ketika ada siswa yang aktif dalam 

pembelajaran. 


