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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan bahwa terdapat perubahan model mental 

siswa melalui penerapan strategi  Predict Observe Explain (POE) pada materi cahaya 

kelas V SD. Perubahan model mental siswa terbukti dari perolehan persentase model 

mental siswa dengan kategori inisial menurun setelah memperoleh perlakuan. 

Menurunnya perolehan persentase juga terdapat pada model mental siswa dengan 

kategori sintetis. Sementara itu, perolehan persentase untuk model mental siswa 

kategori saintifik mengalami peningkatan. Berdasarkan perolehan persentase yang 

telah diuraikan, maka peneliti menyimpulkan bahwa strategi Predict Observe Explain 

(POE) berpengaruh terhadap perubahan model mental siswa kelas V pada materi 

cahaya. 

B. Implikasi  

Berdasarkan simpulan penelitian yang telah dipaparkan, maka implikasi 

dalam penelitian ini melalui strategi Predict Observe Explain (POE) sebagai berikut. 

Strategi Predict Observe Explain (POE) dapat meningkatkan penalaran siswa. 

Melalui kegiatan predict, siswa memberikan prediksi berdasarkan penalaran terhadap 

suatu masalah yang disajikan. Melalui kegiatan predict, guru dapat mengidentifikasi 

model mental awal siswa yang nantinya akan dibandingkan dengan model mental 

akhir siswa. Kegiatan predict dalam penelitian ini dilaksanakan secara berkelompok.  

Strategi Predict Observe Explain memfasilitasi siswa untuk melakukan 

pembuktian secara konkret. Melalui langkah observe, siswa melakukan percobaan 

untuk membuktikan prediksinya. Selain untuk membuktikan prediksi, percobaan 

meningkatkan keterampilan proses siswa. Selanjutnya, strategi Predict Observe 

Explain memberi kesempatan siswa untuk menjelaskan pemikirannya berdasarkan 
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percobaan yang dilakukan. Melalui langkah explain, siswa berani menilai 

kemampuannya sendiri karena mereka membandingkan hasil percobaan dengan 

prediksi. 

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan instrumen berupa two tier test untuk 

melihat perubahan model mental siswa. Instrumen ini menyediakan jawaban serta 

alasan yang dapat dipilih siswa. Kemudian, waktu pembelajaran dalam penelitian ini 

sangat terbatas sehingga dapat berdampak pada pembentukan model mental siswa 

yang kurang utuh. 

C. Rekomendasi 

Mengacu pada implikasi penelitian yang telah dijabarkan, maka peneliti akan 

memberi rekomendasi pada pendidik serta peneliti selanjutnya terkait penelitian 

strategi Predict Observe Explain (POE) terhadap model mental siswa. Dalam tahap 

predict siswa melakukan prediksi dalam kelompok kecil terhadap masalah yang 

sudah disediakan guru pada lembar kerja siswa. Langkah predict yang dilakukan 

secara berkelompok memungkinkan siswa tidak menyumbang prediksinya. Oleh 

sebab itu, peneliti merekomendasikan pada pendidik serta peneliti selanjutnya untuk 

menerapkan langkah predict secara individu. Prediksi secara individu dilakukan 

untuk mencegah adanya siswa yang tidak berpartisipasi dalam tugas kelompok. 

Peneliti menggunakan instrumen berupa two tiers test untuk melihat 

perubahan model mental siswa. Penggunaan instrumen two tiers tidak memberikan 

kesempatan siswa untuk menjawab pertanyaan sehingga siswa tidak leluasa 

menjawab pertanyaan sesuai dengan model mental yang dimilikinya. Oleh sebab itu, 

peneliti merekomendasikan pada pendidik dan peneliti selanjutnya untuk mengukur 

perubahan model mental siswa menggunakan instrumen lain berupa soal open ended 

atau esai serta didukung dengan wawancara siswa. Penggunaan wawancara penting 

untuk mengidentifikasi penyebab rendahnya model mental siswa.  

Waktu pembelajaran dalam penelitian sangat terbatas sehingga dapat 

berdampak pada pembentukan model mental siswa yang kurang utuh. Oleh sebab itu, 
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peneliti merekomendasikan pada pendidik serta peneliti selanjutnya untuk memberi 

tambahan waktu pembelajaran agar model mental siswa dapat terbentuk dengan utuh. 

 

 

 

 

 

 


