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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian dan temuan-temuan yang di temukan selama 

melaksanakan penelitian, peneliti menyimpulkannya berdasarkan pertanyaan-

pertanyaan penelitian. Berikut kesimpulan dari penelitian mengenai pengalaman 

estetika siswa pada konsep rangkaian listrik pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam sebagai referensi desain pembelajaran IPA pada konsep rangkaian listrik di 

kelas IV Sekolah Dasar. 

1. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti khususnya pada pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam konsep rangkaian listrik didapati bahwa untuk membuat 

perencanaan pembelajaran, guru dapat membuat desain pembelajaran 

menggunakan future mapping. Melalui desain future mapping sebagai 

perencanaan pembelajaran  yang telah dibuat saat mempersiapkan pembelajaran 

yang nantinya akan dilakukan, dapat mendasari bagaimana sudut pandang siswa 

pada saat pembelajaran, serta guru dapat membayangkan bagaimana nantinya 

ketika proses pembelajaran materi rangkaian listrik, siswa dapat memahami 

konsep dasar dari sebuah rangkaian itu sendiri. Guru dapat mempersiapkan proses 

pembelajaran yang bukan hanya bermakna bagi siswa tapi bagaimana siswa dapat 

menjalani sebuah pengalaman belajar. Dengan kata lain peneliti memberikan 

referensi desain pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam khususnya pada materi 

rangkaian listrik menggunakan desain pembelajaran yang dibuat menggunakan 

future mapping. Peneliti beranggapan bahwa menggunakan desain future mapping 

dalam membuat perencanaan pembelajaran dirasa lebih baik dalam melihat suatu 

pembelajaran dari sudut pandang siswa. Karena bagi peneliti yang terpenting 

adalah bukan tentang bagaimana guru mengajar tapi tentang seberapa baik siswa 

dapat belajar. 

2. Ekspresi pengalaman estetika positif yang dihasilkan setelah siswa menjalani 

suatu pengalaman belajar melalui model inquiry dimana siswa ddapat menemukan 

cara membuat rangkaian yang benar dengan usaha mereka sendiri tanpa diberitahu 
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oleh guru. Kunci dari keberhasilan WD, GN, dan AL dalam menghasilkan sebuah 

ekspresi pengalaman estetika positif ialah adanya hubungan yang terbangun 

dengan baik diantara mereka disaat mereka harus menjalani sebuah pengalaman 

belajar yang berlika-liku. Hal ini sangat terlihat jelas manakala mereka saling 

bekerjasama dalam membuat sebuah rangkaian listrik yang benar agar bohlam 

lampu yang mereka miliki dapat menyala. Dari sini kita akhirnya mengetahui 

bahwa merubah pembelajaran menjadi sebuah pengalaman belajar dirasa lebih 

tepat untuk membuat siswa belajar. Siswa hanya perlu merasakan sebuah 

pengalaman belajar yang membawa mereka masuk kedalam prosesnya. Jika hal 

ini mampu tercapai, maka hubungan yang terjalin antar siswa pun akan terbangun 

dengan sendirinya. 

 

3. Dari pembelajaran yang dilakukan oleh FN dan MZ ditemukan bahwa, meskipun 

mereka dapat menyalakan bohlam lampu yang menandakan bahwa rangkaian 

yang mereka buat benar namun ekspresi pengalaman estetika yang mereka 

hasilkan lebih ke arah negatif. Karena kurangnya hubungan yang baik yang terjadi 

pada saat proses pembelajaran berlangsung yang akhirnya meskipun mereka 

sampai pada tujuan pembelajaran dimana mereka dapat membuat rangkaian yang 

benar tetapi mereka tidak menghasilkan ekspresi pengalaman estetika yang positif. 

Ini menandakan bahwa kunci utama dalam sebuah pengalaman belajar ialah 

terbangunnya relasi yang baik antar siswa yang akan membuat mereka menjalani 

sebuah pengalaman belajar yang positif. Sebenarnya hasil ekspresi pengalaman 

estetika negatif bukanlah hal yang tidak baik, tetapi hal tersebut adalah gambaran 

yang nyata bahwa disetiap pembelajaran yang terjadi ialah bukan hanya tentang 

bagaimana siswa dapat menghasilkan atau membuat sesuatu, tetapi sejauh mana 

siswa berhasil membangun relasi yang baik dengan siswa yang lain.  

 

 

B. Rekomendasi 

Setelah melakukan penelitian di salah satu Sekolah Dasar di bagian Barat Kota 

Serang tentang pengalaman estetika siswa pada konsep rangkaian listrik sebagai 

referensi desain pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam pada konsep rangkaian listrik 
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melalui model inquiry di kelas IV Sekolah Dasar, peneliti merekomendasikan hal-hal 

berikut : 

1. Melalui desain pembelajaran yang dibuat dengan menggunakan  future mapping, 

dapat menjadi referensi guru dalam membuat perencanaan pembelajaran Ilmu 

Pengethauan Alam khususnya pada materi rangkaian listrik. 

2. Dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi untuk penelitian selanjutnya 

dalam melakukan penelitian terkait   dengan “Pengalaman Estetika Siswa” berikut 

penggunaannya dalam mata pelajaran lain. 

3. Dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk kepala dinas terkait penyelenggaraan 

proses pembelajaran IPA pada konsep rangkaian listrik khususnya di Kelas IV 

Sekolah Dasar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


