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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini maka simpulan yang dapat 

diambil adalah :  

1. Perencanaan Pembelajaran 

Perencanaan kegiatan pembelajaran Pendekatan Discovery  perlu disusun 

berdasarkan langkah-langkah yang sesuai, dengan tujuan agar hasil yang dicapai 

dapat optimal. Sesuai dengan judul penelitian “Pendekatan Discovery Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Materi  Alat Indera Manusia”, langkah-

langkah yang harus diterapkan oleh guru diantaranya: 

a. Adanya masalah yang akan dipecahkan 

b. Penetapan masalah sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa 

c. Mengemukakan dan menulis secara jelas hipotesis yang harus ditemukan oleh 

siswa melalui kegiatan pembelajaran berdasarkan konsep atau prinsip yang 

sesuai 

d. Memfasilitasi kegiatan diskusi siswa 

e. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan data-data sebagai 

bahan menjawab hipotsis 

f. Guru harus memberikan jawaban dan kesimpulan atas hipotesis yang telah 

diajukan 

 

 



 

Yeni Haryani,2013 
Pendekatan Discovery Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Alat Indera Manusia 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

72 

2. Pelaksanaan Pembelajaran 

Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru perlu lebih memfasilitasi kegiatan 

pembelajaran secara optimal, kegiatan pembelajaran perlu dilaksanakan sesuai 

dengan rencana pembelajaran yang sudah disusun, sehingga penyampaian materi 

tidak melebar dan tetap fokus terhadap tujuan. 

3. Hasil Pembelajaran  

Hasil pembelajaran dengan menggunakan model belajar Pendekatan 

Discovery mampu meningkatan nilai siswa untuk mencapai KKM yaitu 65, 

dimana terjadi peningkatan dati tiap siklus pembelajaran, Siklus 1 rata-rata siswa 

mencapai 53,24, Siklus 2 rata-rata siswa mencapai 68,24 dan pada Siklus 3 rata-

rata siswa mencapai 78,82. 

 

B. Rekomendasi 

Beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru untuk memperbaiki 

pembelajaran diantaranya adalah: 

1. Guru agar sedapat mungkin mengaplikasikan model belajar yang disesuaikan 

dengan kompetensi dasar secara efektif  

2. Guru lebih bervariatif dalam melaksanakan pembelajaran, melalui penggunaan 

model belajar ataupun penggunaan alat peraga yang sesuai 

3. Sebagai profesional, guru perlu lebih mengembangkan suatu alat peraga 

pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan keadaan siswa di sekolahnya 

4. Pelatihan-pelatihan mengenai model belajar serta penelitian tindakan kelas 

perlu menjadi kegiatan rutin guru dalam mengembangkan profesionalitasnya 

melalui KKG 


