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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan  penelitian yang telah dilakukan tentang penguasaan konsep 

dan sikap ilmiah siswa kelas IV SD pada KTSP dan Kurikulum 2013 disimpulkan 

bahwa: Pertama, dalam penelitian ini baik KTSP maupun Kurikulum 2013 

menunjukkan bahwa penguasaan konsep siswa tidak jauh berbeda diantara 

keduanya. Hal ini dikarenakan keberhasilan dalam proses pembelajaran bukan 

hanya dipengaruhi oleh kurikulum saja, tetapi banyak faktor pendukung lainnya 

seperti kompetensi guru, model pembelajaran, sarana dan prasarana, dll.  Kedua, 

baik KTSP maupun Kurikulum 2013 masih belum memunculkan aspek sikap 

ilmiah siswa secara maksimal. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa 

pembelajaran yang memunculkan aspek sikap ilmiah baik di KTSP maupun 

Kurikulum 2013 cenderung sama walaupun kurikulum yang digunakan berbeda.  

 

B. Implikasi 

Berdasarkaan simpulan penelitian, berikut ini disajikan beberapa implikasi 

yang bersesuaian: setelah dilakukan penelitian ini guru menjadi lebih termotivasi 

untuk dapat mengasah dan memunculkan penguasaan konsep dan sikap ilmiah 

siswa dalam pembelajaran mengingat bahwa siswa harus di berikan stimulus dan 

juga memfasilitasi siswa untuk mengembangkan kemampuan penguasaan konsep 

dan sikap ilmiahnya. Sehingga siswa mampu memecahkan masalah yang dihadapi 

dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan konsep-konsep IPA yang telah 

mereka pelajari, mampu mengambil keputusan yang tepat dengan menggunakan 

konsep-konsep ilmiah, serta mempunyai sikap ilmiah dalam memecahkan 

masalah yang dihadapi sehingga memungkinkan siswa untuk berfikir dan 

bertindak secara ilmiah. 

 

C. Rekomendasi 
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Kurikulum 2013 

merupakan penyempurnaan dari KTSP. Oleh karena itu sudah seharusnya 

menciptakan pembelajaran yang lebih baik. Terutama dalam penguasaan konsep 

dan sikap ilmiah siswa. akan tetapi, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

hasil yang diperoleh siswa dari kedua kurikulum tidak jauh berbeda. Oleh karena 

itu, peneliti merekomendasikan: 1) Sekolah dapat memfasilitasi kegiatan 

pembelajaran di sekolah dengan menyediakan alat dan bahan yang mungkin tidak 

dapat disediakan secara mandiri oleh guru, khususnya alat yang dapat digunakan 

berulang. 2) Guru perlu dilakukan pembinaan lebih lanjut mengenai implementasi 

kurikulum 2013 agar guru dapat merefleksi, memperbaiki dan mengembangkan 

kemampuannya dalam mengajar sehingga sesuai dengan apa yang sudah 

ditargetkan di dalam kurikulum dapat tercapai berkaitan dengan penguasaan 

konsep dan sikap ilmiah. 3) Guru hendaknya dapat mengefektifkan waktu untuk 

memunculkan penguasaan konsep dan sikap ilmiah siswa baik melalui KTSP 

maupun Kurikulum 2013 sesuai dengan karakteristik kurikulum yang digunakan. 

4) Penelitian ini hanya difokuskan pada kemampuan penguasaan konsep dan sikap 

ilmiah siswa, diharapkan peneliti berikutnya dapat fokus pada aspek lain yang 

belum diteliti.  

 


