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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil temuan, hasil pengolahn dan analisis data terhadap data 

penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa : 

1. Terdapat peningkatan pemahaman konsepsi siswa SD pada materi sifat-sifat 

cahaya antara kelompok siswa yang menerapkan model experiential 

learning dengan kelompok siswa yang tidak menerapkan model experiential 

learning. Penerapan model experiential learning dapat meningkatkan 

pemahaman konsep siswa secara signifikan. 

2. Terdapat perubahan konsepsi siswa SD pada materi sifat-sifat cahaya antara 

kelompok siswa yang menerapkan model experiential learning dengan 

kelompok siswa yang menerapkan model experiential learning. Penerapan 

model experiential learning mampu meningkatkan perubahan konsepsi 

siswa secara signifikan. 

3. Sikap siswa terhadap kegiatan pembelajaran dengan menerapkan model 

experiential learning pada materi sifat-sifat cahaya menunjukkan tanggapan 

positif. Sebagian besar siswa menanggapi positif terhadap pelaksanaan 

model experiential learning, terhadap materi sifat-sifat cahaya, dan juga 

terhadap perubahan konsepsi siswa. 

 

B. Implikasi 

Dalam menyelenggarakan pembelajaran IPA, khususnya perubahan 

konsepsi siswa SD pada materi sifat-sifat cahaya, guru dapat menggunakan 

tahapan-tahapan dan teknik pembelajaran yang telah ditempuh dalam penelitian 

ini. Kegiatan pembelajaran perubahan konsepsi siswa ini telah dilaksanakan 

menggunakan penerapan model experiential learning. Selanjutnya guru dapat 

menggunakan model tersebut untuk pembelajaran perubahan konsepsi siswa 

dengan pembagian kelompok yang bervariasi sehingga mampu merubah dan 
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meningkatkan konsepsi siswa pada materi sifat-sifat cahaya akan menjadi lebih 

baik. Selain itu, Model pembelajaran experiential learning dapat digunakan 

sebagai kegiatan belajar yang menunjang proses pembelajaran yang 

menyenangkan, aktif, membangun keterampilan melalui pengalaman belajarnya 

dan memberikan hasil pemahaman konsep yang baik, siswa diberikan pengalaman 

belajar yang baru dalam pembelajaran IPA terutama pada materi sifat-sifat 

cahaya, dan membuat siswa lebih termotivasi serta bersemangat mengikuti 

pembelajaran IPA. 

Dalam penelitian ini guru mendapatkan pengetahuan baru mengenai variasi 

bentuk soal yang dapat mengukur tingkat pemahaman konsep melalui penerapan 

instrumen soal berbentuk three tier test, dimana bentuk soal ini terdiri dari bentuk 

soal terbuka dengan empat pilihan ganda yang disediakan, kemudian siswa diajak 

untuk mengungkapkan alasan mereka mengapa memilih jawaban tersebut serta 

siswa pun diajak untuk memilih pilihan jawaban tingkat keyakinan. Dengan 

penggunaan soal three tier test ini memudahkan guru untuk mengukur sejauh 

mana tingkat pemahaan siswa dan mengidentifikasi juga tingkat miskonsepsi 

siswa terutama dalam pembelajaran sifat-sifat cahaya. 

Dalam penelitian ini masih terbatas dalam jumlah sampel, maka 

implikasinya harus ditindak lanjuti dengan penelitian berikutnya menggunakan 

jumlah populasi sampel yang lebih banyak serta bervariasi tingkat kemampuan 

pemahaman konsep siswa nya. 

 
C. Rekomendasi 

Penelitian yang telah dilaksanakan masih jauh dari peneltian sempurna. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti mengajukan 

beberapa rekomendasi kepada pihak-pihak terkait dalam pembelajaran di lembaga 

pendidikan sebagai berikut : 

1. Guru harus senantiasa menggali pengetahuan dan mengembangkan 

keterampilan dalam mengajar sehingga dapat memberikan pembelajaran 

yang terbaik untuk siswa-siswanya. Guru harus memiliki kecakapan khusus 
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dalam tugasnya sebagai pengajar terutama dalam kegiatan belajar mengajar 

dengan menggunakan model experiential learning ini. Guru harus 

menguasai manajemen waktu karena dalam pelaksanaan model experiential 

learning membutuhkan alokasi waktu yang cukup lama. Selain itu, lebih 

intensif dalam mengawasi setiap kegiatan siswa karena pembelajaran 

berpusat pada pengalaman siswa agar terciptanya suasana belajar yang 

menyenangkan. 

2. Bagi siswa, siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang dalam 

pelaksanaannya dimungkinkan untuk bekerja secara individual ataupun 

kelompok. Siswa juga harus siap mengikuti pembelajaran yang secara aktif 

dalam diskusi kelompok, mampu memecahkan masalah dan mampu 

mengemukakan pendapat yang didapat dari hasil analisis selama 

pembelajaran. 

3. Bagi sekolah, perlu menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang lebih 

memadai untuk mendukung penerapan model pembelajaran experiential 

learning. Penerapan model pembelajaran experiential learning ini 

memberikan manfaat yang bervariasi kepada siswa dalam membangun 

pemahaman konsepnya. 

4. Kepada kepala sekolah untuk selalu memberikan motivasi dan arahhan 

supaya guru dapat meningkatkan kualitas mengajar dengan cara 

mengembangkan model-model pembelajaran yang ada. Salah satunya yaitu 

model experiential learning untuk diterapkan dalam pembelajaran IPA. 

Dukungan serta apresiasi juga harus diberikan oleh kepala sekolah kepada 

guru yang berprestasi dalam mengajar, sehingga hal tersebut akan memacu 

semangat guru-guru yang lain untuk mengikuti keteladanan guru 

berprestasi. 

5. Bagi pengawas sekolah, diharapkan untuk dapat memberikan pelatihan bagi 

para guru agar senantiasa menggunakan model pembelajaran yang inovatif 

kepada siswa. Experiential Lerning dapat menjadi rujukan sebagai model 

pembelajaran yang efektif, khususnya dalam pembelajaran IPA. Dalam 
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model tersebut menyajikan bagaimana cara yang mesti dilakukan dalam 

memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar siswa, 

sehingga melatih siswa untuk lebih baik lagi berinteraksi dengan lingkungan 

sekitar. Membiasakan siswa berperan aktif dalam pembelajaran akan 

menambah rasa percaya diri dan keberanian siswa dalam mengungkapkan 

pendapatnya, selain tentunya akan meningkatkan kemampuan kognitif dan 

psikomotornya. 

6. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian terhadap pembelajaran IPA dengan 

materi sifat-sifat cahaya yang menggunakan model Experiential Learning 

disarankan untuk dilanjutkan dengan cakupan jumlah sampel yang lebih 

banyak (tingkat gugus ataupun kecamatan) serta pada cakupan kompetensi 

IPA lainnya dengan jenis instrumen soal yang lebih sama atau variatif. 

 


