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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran 

tentang peningkatan kemampuan penguasaaan konsep siswa, kepedulian  siswa 

terhadap lingkungan, dan kemampuan aplikasi teknologi siswa. Berdasarkan  

1. Peningkatan kemampuan penguasaan konsep siswa yang memperoleh 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Sains, Environment, 

Technology, and Society (SETS) secara signifikan lebih tinggi dibandingkan 

dengan  siswa yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan biasa. 

Peningkatan ini dapat terjadi karena dalam pembelajaran yang menggunakan 

pendekatan SETS melalui tahapan invitasi dan eksplorasi dimana siswa 

mengidentifikasi permasalahan yang sering mereka ketahui berkaitan dengan 

sains. Menggunakan konsep awal yang mereka miliki kemudian menemukan 

konsep baru dari hasil mencari tahu. 

2. Peningkatan kepedulian  terhadap lingkungan siswa yang memperoleh 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Sains, Environment, 

Technology, and Society (SETS) secara signifikan lebih tinggi dibandingkan 

dengan  siswa yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan biasa. 

Peningkatan ini dapat terjadi karena dalam pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan SETS siswa diajarkan keterkaitan antara sains, lingkungan, 

teknologi dan masyarakat. Kemudian bagaimana pentingnya kita menjaga 

lingkungan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan kelestarian  lingkungan.  

3. Peningkatan kemampuan aplikasi teknologi siswa yang memperoleh 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Sains, Environment, 

Technology, and Society (SETS) secara signifikan lebih tinggi dibandingkan 

dengan  siswa yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan biasa. 

Peningkatan ini dapat terjadi karena dalam pembelajaran dengan menggunakan 
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pendekatan SETS bukan hanya mengajarkan siswa mengennai suatu konsep 

saja, tapi mengajarkan kepada siswa bagaimana menggunakan konsep tersebut 

dengan cara mengaplikasikannya dikehidupan sehari-hari berupa membuat 

produk teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan. 

 

B. Implikasi 

Pendekatan SETS dianjurkan untuk digunakan dalam pembelajaran 

sains, karena berdampak baik bagi perkembangan kemampuan kognitif, afektif, 

maupun psikomotor siswa. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan untuk 

mendukung penggunaan pendekatan SETS di sekolah, diantaranya: 

1. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung 

2. Sumber belajar yang memadai 

3. Alokasi waktu harus diperhitungkan terlebih dahulu 

 

C. Rekomendasi 

Dalam setiap proses pembelajaran yang dilakukan, harus diupayakan 

agar dapat membiasakan siswa untuk mengoptimalkan kemampuan yang siswa  

miliki yang akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dapat 

terwujud apabila semua elemen pembelajaran saling mendukung satu sama 

lain. Salah satu hal yang terpenting adalah bagaimana cara guru menyampaikan 

pembelajaran di dalam kelas, dengan menggunakan pendekatan, model, 

ataupun teknik pembelajaran yang bisa membuat siswa mampu 

mengoptimalkan kemampuannya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti 

memberikan saran yang mudah-mudahan dapat menjadi bahan masukan dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar. Adapun saran-saran tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi guru yang mengajar di sekolah dasar, pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan Sains, Environment, Technology, and Society (SETS) dapat 

dijadikan sebagai alternatif pendekatan pembelajaran dalam pembelajaran  

IPA, untuk meningkatkan penguasaaan konsep, kepedulian terhadap 

lingkungan, dan kemampuan aplikasi teknologi siswa.  
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2. Untuk Peneliti Lanjutan 

Berdasarkan analisis dan bahasan yang telah dipaparkan, maka disarankan 

untuk peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian ini hanya terbatas pada satu pokok bahasan, dan terbatas 

penguasaan konsep, kepedulian siswa terhadap lingkungan, dan kemampuan 

aplikasi teknologi siswa oleh karena itu disarankan kepada peneliti lain 

dapat melanjutkan penelitian pada pokok bahasan yang lain dan dengan 

variabel lainnya dengan menggunakan pendekatan Sains, Environment, 

Technology, and Society (SETS). 

b. Media pembelajaran dalam penelitian ini tidak dibuat oleh sebuah tim yang 

ahli, tetapi dikembangkan sendiri oleh penulis sehingga ada beberapa hal 

yang masih kurang dikuasai oleh penulis sebagai pengembang media 

pembelajaran, maka untuk peneliti selanjutnya lebih mempersiapkan media 

pembelajaran dengan baik. 

 

 


