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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

Pada bab V ini, peneliti akan mendeskripsikan mengenai kesimpulan dari 

hasil kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan di kelas VIII-C SMP Negeri 7 

Bandung, serta memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi 

masukan bagi pihak sekolah, guru, siswa serta untuk peneliti selanjutnya. 

Pemaparan mengenai kesimpulan dan saran dijabarkan sebagai berikut : 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait pengembangan 

ekoliterasi siswa terhadap mengatisipasi polusi udara melalui modelling 

keterampilan sosial dalam pembelajaran IPS di kelas VIII-C SMP Negeri 7 

Bandung,  maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

 Pertama, Dalam penerapan modelling keterampilan sosial dalam 

pembelajaran IPS, peneliti bersama guru mitra berdiskusi mengenai rancangan 

proses pembelajaran (RPP) yang akan diterapkan dalam setiap kali tindakan dan 

melakukan refleksi serta evaluasi pada setiap siklus yang telah dilaksanakan, 

modelling yang peneliti terapkan tidak selamanya sama antara satu dengan yang 

lainnya, dengan tujuan untuk meminimalisir hambatan yang telah ditemukan dari 

kegiatan modelling sebelumnya.  Modelling yang diterapkan adalah modelling 

keterampilan sosial, modelling dikombinasikan bersama aktivitas keterampilan 

sosial guna mengembangkan sikap ekoliterasi siswa khususnya dalam hal 

mengantisipasi polusi udara. Modelling yangditerapkan dalam kegiatan penelitian 

berbeda-beda pada setiap siklusnya, pada siklus pertama modelling keterampilan 

sosial yang diterapkan ialah peragaan secara langsung oleh siswa, selanjutnya 

pada siklus berikutnya modelling yang digunakan ialah penayangan video 

mengenai keterampilan sosial yang guru dapatkan dari bermacam sumber, dan 

pada siklus terakhir guru mengkombinasikan antara siklus pertama dan kedua, 

yaitu siswa kembali dijadikan model yang dikemas dalam video keterampilan 

sosial mengenai upaya-upaya dalam mengantisipasi polusi udara. Tentunya 

penerapan demikian bukan tanpa tujuan, tujuan yang diharapkan oleh peneliti 
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ialah mengembangkan sikap ekoliterasi siswa khususnya dalam mengantisipasi 

polusi udara, selain itu penerapan modelling keterampilan sosial ini bertujuan 

untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai kecintaan terhadap lingkungan 

sekitar serta pengaplikasian secara langsung terhadap kehidupan sebenarnya. 

Sehingga tujuan pokok dari terselenggaranya penelitian ini ialah untuk 

mengembangkan sikap ekoliterasi siswa dalam hal pemahaman serta tindakan 

nyata yang dilakukan secara langsung. 

 Kedua,  pada tahap pelaksanaan modelling keterampilan sosial dalam 

mengembangkan ekoliterasi terhadap polusi udara peneliti melakukan 3 siklus 

yang masing-masing terdiri dari 4 pertemuan, selain itu kegiatan modelling 

keterampilan sosial dilakukan secara bermacam-macam pada setiap siklusnya. 

Pada siklus pertama kegiatan modelling keterampilan sosial dengan siswa sendiri 

sebagai model pembelajarannya, pada pertemuan awal guru mengajak siswa 

langsung ke lapangan untuk melihat keadaan lingkungan di sekitar sekolah yang 

cukup kotor, guru mengajak siswa untuk peduli terhadap lingkungan dengan 

mengajak untuk membersihkan dan merawat lingkungan sekitar. Selanjutnya pada 

pertemuan berikutnya guru menunjuk siswa untuk maju ke depan kelas untuk 

memperagakan bagaimana cara menegur dengan baik ketika melihat orang yang 

membuang sampah sembarangan, dan setelah itu guru menjelaskan apa itu 

keterampilan sosial dan mengajak siswa untuk membiasakan menerapkan dalam 

kegiatan sehari-hari.  Selanjutnya pada siklus kedua guru menampilkan video 

sebagai modelling keterampilan sosial yang ditampilkan di depan kelas, tentu 

dengan tujuan agar siswa dapat lebih memahami dengan apa yang dilihat secara 

langsung melalui media yang telah tersedia. Pada pertemuan pertama guru 

menampilkan video mengenai bahayanya polusi udara yang disebabkan oleh 

perbuatan manusia di bumi, sehingga dapat merusak ozon, selanjutnya pada 

pertemuan berikutnya peneliti kembali menayangkan video mengenai dampak 

yang diakibatkan dari maraknya polusi udara bagi kesehatan. Setelah itu pada 

pertemuan ketiga peneliti menayangkan video upaya untuk mengatasi pencemaran 

udara yaitu dengan menggunakan sepeda, berjalan kaki atau menggunakan 

kendaraan umum untuk mengantisipasi polusi udara, dan pada pertemuan terakhir 

guru menampilkan video keterampilan sosial sesuai dengan kehidupan sehari-hari 
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di masyarakat. Tidak lupa pada setiap pertemuan guru memberikan penjelasan 

tambahan guna membuat siswa lebih memahami makna serta maksud yang dituju 

pada kegiatan ini. Terakhir, pada siklus ketiga guru kembali menerapkan video 

sebagai modelling keterampilan sosial guna mengantisipasi polusi udara serta 

meningkatkan ekoliterasi siswa. Bedanya pada siklus ketiga ini guru menugaskan 

pada siswa untuk membuat video keterampilan sosial khususnya mengenai 

mengantisipasi polusi udara, dengan tujuan agar siswa lebih paham serta siswa 

diharapkan dapat terjun langsung dalam kehidupan sehari-hari siswa. Pada 

pertemuan pertama guru menampilkan video siswa mengenai bersepeda dalam 

upaya mengantisipasi polusi udara, selanjutnya guru menampilkan video 

keterampilan sosial siswa mengenai menggunakan kendaraan umum sebagai 

upaya mengantisipasi polusi udara serta yang terakhir adalah video keterampilan 

sosial siswa mengenai berjalan kaki dalam upaya mengantisipasi polusi udara. 

 Ketiga, dalam kegiatan penelitian tentunya tidak terlepas dari kendala 

yang dihadapi, serta peneliti pun melakukan tindakan tindakan secara represif 

sebagai solusi guna meminimalisir kendala yang dihadapi. Berbagai kendala yang 

dihadapi mulai dari siklus pertama sampai siklus terakhir, berikut kendala-kendala 

yang dihadapi saat penelitian: 

1. Penunjukan modelling secara spontan, sehingga membuat siswa siswa 

yang sebagai modellingnya terlihat malu-malu,  

2. Terkesan pesan yang diutarakan siswa buru-buru karena siswa 

mengutarakan secara reflek dan suaranya pun kurang jelas karena guru 

menunjuk secara spontan sehingga siswa lain yang melihatnya terlihat 

bingung dengan apa yang sedang diperagakan tersebut sehingga membuat 

siswa lain kurang paham karena keadaan kelas cenderung kurang 

kondusif.  

3. Siswa yang lebih mengomentari isi video ketimbang menangkap nilai dari 

video tersebut.  

4. Terjadinya boomerang effact kepada peneliti karena pada kegiatan 

pembelajaran siswa banyak mengeluh untuk meminta penayangan video 

ketimbang belajar. 
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 Setelah melakukan diskusi dan mendapat bimbingan dari guru mitra serta 

dosen pembimbing, kendala yang dihadapi dapat diminimalisir dengan cukup 

baik. Berikut penerapan solusi dari kendala-kendala yang dihadapi: 

1. Sebelum dan sesudah kegiatan modelling guru memberi pengarahan serta 

penjelasan mengenai apa yang ingin dituju dalam kegiatan modelling 

keterampilan sosial. 

2. Peneliti rutin memberikan pertanyaan seputar ekoliterasi serta mengajak 

siswa untuk melakukan hal yang serupa sesuai dengan apa yang ada dalam 

kegiatan modelling keterampilan sosial.  

3. Peneliti rutin melakukan diskusi bersama guru mitra guna mengantisipasi 

permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pembelajaran, dengan tujuan 

agar kegiatan penelitian serta kegiatan pembelajaran dapat berjalan sesuai 

dengan apa yang diharapkan. 

4. Peneliti merubah teknik modelling dengan tujuan agar proses penelitian 

tidak jenuh sehingga makna atau hasil yang diperoleh tercapai secara 

maksimal. 

 Keempat, hasil dari penelitian ini menunjukan adanya perkembangan 

dengan hasil yang baik pada setiap siklusnya, tersebut guru dibantu guru mitra 

dan rekan sejawat menilai masing-masing aspek dalam setiap tindakan melalui 

lembar observasi, catatan lapangan guna melihat sejauh mana pengembangan 

yang didapatkan mengenai sikap ekoliterasi siswa. Dalam siklus pertama terlihat 

pengembangan sikap ekoliterasi siswa melalui modelling keterampilan sosial 

masih kurang optimal, terlihat dari kurangnya pemahaman siswa mengenai 

modelling keterampilan sosial,  walaupun mengalami peningkatan namun pada 

siklus pertama ini hasil yang di dapatkan masih kurang optimal. Selanjutnya pada 

pengembangan siklus kedua melalui modelling keterampilan sosial yang 

diterapkan melalui video, tingkat pemahaman siswa akan ekoliterasi khususnya 

dalam mengantisipasi polusi udara kembali mengalami peningkatan yang cukup 

baik dibanding pada siklus pertama, selain itu dampaknya pun mulai terlihat, 

seperti  keadaan kelas mulai terasa bersih dan nyaman, keadaan tempat sampah di 

depan kelas antara sampah organik dan non organik tidak tercampur lagi. 

Sehingga hasil dari penelitian pada siklus ini cukup mengalami pengembangan 
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yang baik. Pada siklus ke 3, pengembangan sikap ekoliterasi siswa sudah 

mencapai hasil yang optimal dan menemukan titik jenuh. Sehingga peneliti 

berasumsi bahwa penerapan tindakan ini dicukupkan pada siklus ke 3.Sehingga 

dapat ditarik secara garis besar bahwa penerapan modelling keterampilan sosial 

terbukti dapat mengembangkan sikap ekoliterasi siswa khususnya dalam 

mengantisipasi polusi udara, 

B. Implikasi 

Pengembangan ekoliterasi melalui modelling keterampilan sosial ini 

berimplikasi pada hal-hal sebagai berikut: 

1. Modelling keterampilan sosial berpengaruh pada pengembangan 

ekoliterasi siswa, penerapan berbagai strategi modelling keterampilan 

sosial berdampak kepada kesadaran siswa akan lebih peka terhadap 

lingkungan sekitar, khususnya dalam hal mengantisipasi polusi udara. 

Seperti siswa mulai mengurangi produksi sampah, membuang sampah 

pada tempatnya, memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, 

serta mampu dengan bijak mengurangi polusi udara dengan tidak 

menggunakan kendaraan bermotor dalam kehidupan sehari-hari terutama 

saat pergi ke sekolah. Oleh karena itu Modelling keterampilan sosial 

sangat perlu diimplementasikan dalam proses pembelajaran, karena 

berbagai manfaatnya dapat dirasakan secara langsung, terutama dalam hal 

pengembangan ekoliterasi siswa. 

2.  Pengembangan ekoliterasi siswa berdampak secara langsung dengan 

keadaan lingkungan di sekitar, pengurangan penggunaan kendaraan 

bermotor secara tidak langsung berdampak pada kualitas udara yang 

semakin nyaman. Selain itu penerapan pemahaman ekoliterasi serta 

modelling keterampilan sosial berdampak pula pada sikap siswa yang 

memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, sehingga keadaan 

lingkungan sekitar nampak lebih bersih dan nyaman  

C. Rekomendasi 

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan ini diharapkan menjadi bahan 

rekomendasi sebagai berikut. 



119 
 

Imadduddin Abdurrohim, 2016 
Pengembangan Ekoliterasi Siswa dalam Mengantisipasi Polusi Udara Melalui Modelling 
Keterampilan Sosial dalam Pembelajaran IPS 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Bagi Sekolah, saran yang dapat peneliti berikan ialah sebaiknya sekolah 

lebih intensif meningkatkan apa yang sudah dicapai, khususnya sebagai sekolah 

adiwiyata. Selain itu sebaiknya sekolah lebih gencar memberi pemahaman 

terhadap siswa siswi terhadap pentingnya ekoliterasi, sehingga membuat siswa 

lebih peka terhadap lingkungan sekitar serta dapat mengaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Bagi Guru,  saran yang dapat diberikan peneliti terhadap guru, khususnya 

pada pembelajaran IPS dapat menerapkan model pembelajaran yang variatif 

dalam proses pembelajaran, dengan tujuan agar meningkatkan daya tarik siswa 

terhadap pembelajaran IPS. Selain itu sebagai suri tauladan bagi peserta didik, 

diharapkan guru dapat memberi teladan yang baik kepada siswa, terutama dalam 

hal ekoliterasi. 

Bagi Peserta Didik, saran yang dapat diberikan kepada para peserta didik 

ialah siswa dapat lebih peka terhadap keadaan lingkungan sekitar, tidak hanya di 

lingkungan sekolah, namun dapat di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari 

dimanapun berada. Sikap ekoliterasi tidak akan melekat dengan sendirinya pada 

diri setiap siswa tanpa ada usaha yang sungguh-sungguh, oleh karena itu 

kemampuan ekoliterasi dapat ditanamkan sejak sedini mungkin.  

Bagi Peneliti Selanjutnya, saran yang dapat diberikan untuk peneliti 

selanjutnya dapat meneliti mengenai ekoliterasi di sekolah yang sama, mengenai 

indikator yang belum peneliti kembangkan dalam penelitian ini, yaitu Embracing 

sustainbillity as a community practice atau menyadari keberlanjutan sebagai 

praktik kelompok, Making the invisible visible atau membuat yang tidak terlihat 

menjadi terlihat dan Understanding how nature sustains life, memahami 

bagaimana alam menopang kehidupan, dengan harapan agar penelitian mengenai 

ekoliterasi di sekolah yang sama dapat lengkap pada masa berikutnya. 

 

 

 


