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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. SIMPULAN  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan judul “Pendekatan 

Science Environment Technology and Society (SETS) untuk meningkatkan 

ecoliteracy peserta didik pada materi pembangunan lingkungan berkelanjutan 

didapatkan simpulan sebagai berikut: 

1. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan SETS menjadikan 

pembelajaran lebih menyenangkan namun tetap memiliki makna, belajar 

diluar kelas lebih menyenangkan.  

2. Pembelajaran dengan menggunakan gambar dan galian C disekitar sekolah 

dapat membantu peserta didik mengetahui bentuk pencemaran dan 

perusakan lingkungan, namun dalam pembelajaran dengan menggunakan 

media pembelajaran. 

3. Terdapat perbedaan tingkat pemahaman peningkatan ecoliteracy peseta 

didik di kelas eksperimen yang didalamnya menggunakan pendekatan 

SETS. 

4. Hasil pemahaman konsep kelas eksperimen dari hasil rata-rata skor pre test-

post test mengalami peningkatan yaitu dari 47,43 menjadi  67,71. Hal 

tersebut menunjukan pengaruh penggunaan model pembelajaran PBL 

terhadap pemahaman konsep pada kelas eksperimen. Berdasarkan hasil uji 

hipotesis diperoleh nilai probabilitas 0,000 < nilai α 0,05, sehingga Ha 

diterima, artinya terdapat perbedaan yang signifikan skor pre test dan post 

test dalam meningkatkan pemahan ecoliteracy pada kelas eksperimen yang 

menggunakan pendekatan SETS.  

5. Hasil uji analisis didapatkan bahwa tidak terdapat perbedaan sebelum dan 

sesudah diberikan perlakukan model ceramah bertemakan pembangunan 

lingkungan berkelanjutan, hal tersebut menunjukkan penggunaan model 

ceramah tidak dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik di kelas XI 

IPS SMAN 2 Cimalaka 
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6. Keterlaksanaan aktivitas peserta didik pada pendekatan SETS bertemakan 

pembangunan lingkungan berkelanjutan dengan model ceramah hampir 

seluruhnya terlaksana. Walaupun keterlaksanaan pembelajaran 

dikategorikan seluruhnya terlaksana, dalam beberapa kegiatan melalui 

pendekatan SETS, peserta didik masih mengalami kesulitan. 

7. Tanggapan peserta didik mengenai pendekatan SETS di lingkungan bahan 

galian C memiliki persentase respon yang cukup tinggi / tanggapan positif. 

Peserta didik setuju pemanfaatan berbagai fasilitas di lingkungan bahan 

galian sangat relevan digunakan dalam proses pembelajaran geografi 

8. Kendala teknis  yang dihadapi guru dalam pembelajaran menggunakan 

pemanfaatan bahan galian C dengan pendekatan SETS yaitu tahap persiapan 

dan pelaksanaan antara lain : 1) terbatasnya waktu pelaksanaan 2) seta jarak 

sekolah ke tempat galian. 

 

  

B. REKOMENDASI    

Pendekatan SETS yang diterapkan dalam pembelajaran Geografi di SMA 

efektif dalam meningkatkan kemapuan pemahaman ecoliteracy karena kegiatan 

pembelajaran yang bersifat student centered menekankan pada keaktifan siswa 

dalam mencari secara mandiri jawaban atas permasalahan yang ada. Pembelajaran 

ini akan memberikan siswa pengalaman yang lebih bermakna pada setiap tahapan. 

Pendekatan SETS dapat membangkitkan motivasi dan semangat belajar siswa 

karena siswa dilibatkan langsung. Pendekatan SETS yang diterapkan dalam 

pembelajaran Geografi dapat menigkatkan kemampuan kerjasama siswa karena 

siswa diberikan peluang  bertukar pikiran dengan teman kelompoknya, saling 

membantu dalam menyelesaikan tugas secara berkelompok.  

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

perlu dikemukakan rekomendasi sebagai berikut : 

1. Upaya mewujudkan sekolah berwawasan lingkungan, diperlukan upaya 

sinergis dari seluruh unsur terkait baik dari kebijakan sekolah, pendidik, 

peserta didik, komite sekolah atau orang tua peserta didik, masyarakat 
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sekitar, penyediaan sarana dan prasarana, termasuk pada kegiatan 

pembelajaran semua mata pelajaran yang berorientasi pada peningkatan 

kompetensi pengetahuan, sikap dan keterampilan ramah lingkungan, 

sehingga menjadikan proses belajar lebih menyenangkan namun tetap 

memiliki makna, belajar diluar kelas lebih menyenangkan. Sehingga 

ecoliteracy menjadi budaya yang dipraktikan dalam kebiasaan atau 

habituality keseharian baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan 

masyarakat sekitar peserta didik. 

2. Pemanfaatan bahan galian C sebagai media dan sumber belajar Geografi 

dapat meningkatkan pemahaman ecoliteracy peserta didik, sehingga dapat 

dijadikan alternatif media dan sumber pembelajaran yang inovatif serta dalam 

pengimplementasianya sangat mudah diterapkan baik oleh pendidik maupun 

pihak sekolah.  

3. Mengharuskan adanya faktor keterjangkauan media dan sumber belajar baik 

dari aspek biaya, waktu, penggunaan maupun penyediannya,sebagian sekolah 

yang memiliki sarana dan fasilitas yang lengkap, untuk dapat menerapkan 

media dan sumber belajar tersebut. upaya mewujudkan sekolah berwawasan 

lingkungan, diperlukan upaya sinergis dari seluruh unsure terkait baik dari 

kebijakan sekolah, pendidik, peserta didik, komite sekolah atau orang tua 

peserta didik, masyarakat sekitar, penyediaan sarana dan prasarana, termasuk 

pada kegiatan pembelajaran semua mata pelajaran yang berorientasi pada 

peningkatan kompetensi pengetahuan, sikap dan keterampilan ramah 

lingkungan. Sehingga ecoliteracy menjadi budaya yang dipraktikan dalam 

kebiasaan atau habituality keseharian baik di lingkungan sekolah maupun di 

lingkungan masyarakat sekitar peserta didik. 

4. Keterlaksanaan proses pembelajaran, pendidik hendaknya memahami tahapan 

atau langkah – langkah pendekatan SETS bertemakan pembangunan 

lingkungan berkelanjutan yang mensyaratkan lima langkah dalam kegiatan 

pembelajaran kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Baik dalam tahapan 

invitasi, tahap eksplorasi, tahap solusi, tahap aplikasi dan tahap pemantapan 

konsep dan dengan model ceramah. Tidak dimaknai dalam satu kali 
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pembelajaran yang ditentukan. Sehingga pelaksanaannya bisa saja dilakukan 

kedalam dua kali atau tiga kali kegiatan pembelajaran.  

5. Diharapkan peneliti selanjutnya lebih menanggapi tanggapan peserta didik 

mengenai pendekatan SETS di lingkungan bahan galian C memiliki 

persentase respon yang cukup tinggi / tanggapan positif. Peserta didik setuju 

pemanfaatan berbagai fasilitas di lingkungan bahan galian sangat relevan 

digunakan dalam proses pembelajaran geografi 

6. Melaului prinsip pemahaman ecoliteracy dalam pembangunan lingkungan 

berkelanjutan , sebagai upaya peningkatan salah satu kompetensi professional 

pendidik hendaknya praktik penelitian kolaboratif ini dilakukan secara 

berkelanjutan melalui sharing rekan sejawat dalam satu sekolah lintas mata 

pelajaran, maupun dapat dilakukan dengan rekan satu rumpun mata pelajaran 

pada forum musyawarah guru mata pelajaran (MGMP).  

7. Lebih mempersiapkan apabila terjadi kendala teknis  yang dihadapi guru 

dalam pembelajaran menggunakan pemanfaatan bahan galian C dengan 

pendekatan SETS yaitu tahap persiapan dan pelaksanaan Sehingga peserta 

didik mampu menganalisa kebutuhan, sekaligus juga mampu menyelesaikan 

masalah – masalah yang muncul pada proses pembelajaran disekolah. 

Penelitian ini bukan merupakan hasil yang sempurna, disebabkan 

keterbatasan dan wawasan penliti dalam mendeskripsikan dan membahas 

permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah penelitian. Sehinggga perlu 

adanya penelitian lebih lanjut, mengenai pendekatan SETS untuk memahami 

ecoliteracy dalam pembangungan lingkungan berkelanjutan, pada kelas yang 

berbeda, sehingga didapatkan hasil penelitian yang lebih sempurna. Demikian 

simpulan dan saran yang dapat penulis kemukakan, semoga menjadi manfaat dan 

sebagai bahan pertimbangan bagi perkembangan pembelajaran Geografi di 

sekolah khususnya dan perkembangan dunia pendidikan umunya.  


