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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pengamatan dan analisis hasil Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) tentang  “ Peningkatan Kecerdasan Ekologis Siswa Melalui 

Hidroponik dalam Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial” yang 

dilaksanakan di kelas VII. 11 SMP Negeri 31 Bandung diperoleh beberapa 

kesimpulan. 

Penyusunan desain pembelajaran IPS dimulai dengan penyusunan 

silabus yang merupakan perpaduan antara kurikulum 2006 dengan 

indikator kompetensi kecerdasan ekologis yang diadaptasi dari Center for 

Ecoliteracy. Kemudian penyusunan RPP sesuai SK/KD dalam silabus 

dengan pemilihan materi yang dapat dipadukan dengan pengembangan 

peningkatan  kompetensi kecerdasan ekologis peserta didik sesuai 

kebutuhan. 

Pelaksanaan pembelajaran IPS melalui pendekatan ekopedagogi 

dengan model, metode dan strategi yang bervariasi untuk meningkatkan 

kecerdasan ekologis siswa melalui hidroponik secara umum berjalan 

sesuai dengan desain pembelajaran yang sudah dibuat. Konsep dalam 

materi IPS tidak hanya sekedar pemahaman konsep tetapi sudah 

diaplikasikan dalam memanfaatkan lahan yang terbatas dengan melakukan 

penghijauan menanam sayuran dengan teknik hidroponik. 

Hasil refleksi antara peneliti dan guru mitra terhadap pelaksanaan 

pembelajaran setiap siklus digunakan sebagai pedoman untuk 

memperbaiki kendala dan hambatan yang dihadapi dalam siklus 

sebelumnya. Siklus berikutnya sudah dilakukan perbaikan sehingga 

pelaksanaan pembelajaran semakin berjalan seseuai rencana. Berdasarkan 

hasil refleksi keseluruhan menarik guru mitra untuk meniru pembelajaran 

IPS yang dilakukan peneliti dengan menggunakan media pembelajaran 
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sekitar lingkungan sekolah dan lingkungan siswa dan berbasis masalah 

sosial  nyata yang dihadapi siswa. 

Kompetensi kecerdasan ekologis siswa mengalami peningkatan 

dari siklus ke siklus berikutnya  dari aspek pengetahuan, sikap dan 

keterampilan. Aspek pengetahuan meningkat dari siklus I sampai III 

terlihat dari adanya kenaikan nilai. Selain dari nilai terlihat peningkatan 

kecerdasan ekologis siswa dari sikap dan keterampilan yang ditunjukkan 

dalam perilaku sehari-hari di sekolah seperti perlakuan terhadap sampah 

yang berserakan secara otomatis mereka memungutnya dan menyimpan di 

tempat sampah sesuai pemilahan organik dan anorganik. Perlakuan 

terhadap botol plastik bekas kemasan minuman untuk beberapa siswa yang 

tadinya ditendang atau dilempar menjadi dipungut dengan alasan untuk 

keperluan hidroponik. Secara berkesinambungan setiap kelompok 

memelihara tanaman hidroponiknya sampai masa usia panen. Beberapa 

siswa merasa tertarik untuk menekuni bidang pertanian. Hasil panen 

kangkung mereka merasa puas dan dikonsumsi. Bahkan mereka 

mengatakan akan terus menanam di rumah masing-masing karena 

mendapat kepuasan ketika mereka berhasil menanam sayuran kangkung 

dengan teknik hidroponik dan dapat mengkonsumsinya. Untuk 

peningkatan kecerdasan ekologis siswa lebih lanjut perlu upaya  secara 

berkesinambungan dalam peningkatan kecerdasan ekologis 

siswa.Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka pembelajaran IPS setelah 

memanfaatkan media dan permasalahan sekitar lingkungan dapat secara 

efektif meningkatkan kecerdasan ekologis siswa kelas VII. 11 di SMP 

Negeri 31 Bandung.  

B. Saran 

Saran ini peneliti sampaikan kepada pihak-pihak terkait seperti 

siswa, guru, sekolah, dan para peneliti lainnya berdasarkan pembahasan 

dan simpulan yang telah peneliti uraikan pada bagian terdahulu. maka 

penelitian ini merekomendasikan : 

1. Bagi Siswa 
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Siswa harus membiasakan perilaku kecerdasan ekologis untuk 

menciptakan lingkungan sekolah dan tempat tinggal yang hijau tetapi 

produktif dan mengurangi limbah plastik dalam kehidupan sehari-hari 

bukan hanya pada saat kegiatan penelitian saja. Sehingga siswa dengan 

usia yang masih muda memiliki kecerdasan ekologis dapat menjadi 

generasi yang senantiasa menjaga kelestarian lingkungan hidup 

berdasarkan pengalaman yang pernah di dapat dari pembelajaran IPS 

di sekolah. 

2. Bagi guru 

Guru memberikan teladan dalam perilaku kecerdasan ekologis dan 

senantiasa mengembangkan diri untuk meningkatkan kemampuan 

profesionalnya sehingga dapat mengembangkan kreatifitas dan inovasi 

dalam pembelajaran IPS. Guru wajib menambah wawasan dalam 

menggunakan berbagai  media pembelajaran IPS sehingga efektif 

dalam upaya meningkatkan kecerdasan ekologis siswa. 

3. Bagi sekolah 

Pihak sekolah diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada guru 

untuk mengembangkan berbagai pendekatan, model, metode dan 

strategi pembelajaran. Pihak sekolah juga diharapkan memfasilitasi 

dan memotivasi siswa agar mempunyai kecerdasan ekologis sehingga 

sesuai dengan penghargaan yang sudah diraih sekolah sebagai sekolah 

Adiwayata Nasional yang peduli terhadap lingkungan.  

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya agar dapat meneliti pada tempat dan kasus yang 

berbeda sesuai dengan keadaan lingkungan sekolah dan siswa dengan 

berorientasi pada peningkatan kecerdasan ekologis.  

Demikian kesimpulan dan rekomendasi yang peneliti sampaikan, 

semoga dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi 

perkembangan pembelajaran IPS di sekolah khususnya dan umumnya bagi 

perkembangan dunia pendidikan. 

 


