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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas tentang “Penerapan 

Pendekatan sains Teknologi Masyarakat (STM) Pada Konsep Peristiwa Alam 

Beserta Dampaknya untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa (PTK di Kelas 

V SDN Teras 1 Kecamatan Carenang Kabupaten Serang) dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Penerapan pendekatan Sains Teknologi Masyarakat (STM) pada konsep 

peristiwa alam beserta dampaknya dapat meningkatkan proses belajar 

siswa. Hal tersebut dapat dilihat dari perolehan hasil observasi pada proses 

belajar siswa pada siklus I dengan nilai rata-rata sebesar 6,54. Dan pada 

siklus II diperoleh nilai rata-rata sebesar 8,21. Hal ini menunjukkan terjadi 

peningkatan proses pembelajaran siswa dari kategori cukup menjadi baik. 

2. Penerapan pendekatan Sains Teknologi Masyarakat (STM) pada konsep 

peristiwa alam beserta dampaknya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Hal tersebut dapat dilihat dari hasil belajar siswa pada pra siklus 

memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,92. siklus I diperoleh nilai rata-rata 

sebesar 7,32. Dan pada siklus II mengalami peningkatan, nilai rata-rata 

yang diperoleh sebesar 8,68. Dari hasil tersebut di atas menunjukkan 

terjadinya peningkatan hasil belajar siswa dari kategori cukup menjadi 

baik. 
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B. Saran  

Dalam rangka memperbaiki pelaksanaan tindakan berikutnya dan 

meningkatkan mutu pembelajaran pendidikan IPA di sekolah dasar, maka 

penulis mengajak beberapa rekomendasi sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

Dalam proses pembelajaran IPA, untuk meningkatkan hasil belajar  

siswa pada konsep peristiwa alam beserta dampaknya, guru hendak 

mengunakan metode dan pendekatan yang tepat, salah satunya adalah 

pendekatan Sains Teknologi Masyarakat (STM). Hal ini yang telah terbukti 

oleh peneliti bahwa kemapuan siswa dalam menyelesaikan soal mengalami 

peningkatan yang baik. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

Sains Teknologi Masyarakat (STM dapat diterapkan sebagai alternative lain 

dari yang dapat digunakan, untuk meningkatkan hasil belajar tentang 

konsep, keterampilan, maupun sikap siswa. 

2. Bagi Peneliti Berikutnya 

Hasil penelitian ini sangat berguna untuk diaplikasikan sebagai 

salah satu referensi dalam upaya meningkatkan dan memperbaiki mutu 

pembelajaran IPA pada masa yang akan datang, terutama pada 

pembelajaran yang menerapkan pendekatan Sains Teknologi Masyarakat 

(STM. 

3. Bagi Kepala Sekolah 

Kepala sekolah merupakan salah satu faktor penting tentng 

kebijakan pembelajaran di sekolah. Dukungan kepala sekolah merupakan 
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faktor yang terkait langsung dengan penyelenggaraan proses pendidikan di 

sekolah. Tegasnya sebagai pemimpin yang mengembangkan dan 

mengevaluasi kemampuan guru dalam pembelajaran lebih lanjut dengan 

menentukan pula kelangsungan daya inovatif guru, terutama dalam 

menjadikan pendekatan Sains Teknologi Masyarakat (STM sebagai suatu 

metode atau pendekatan yang efektif bagi peningkatan mutu proses dan 

pembelajaran IPA. 

 


