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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan penelitian mengenai penerapan model 

example non example untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta 

didik pada mata pelajaran IPA dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1) Penerapan model example non example 

Proses pelaksanaan pembelajaran mengenai pemahaman konsep 

pada mata pelajaran IPA dengan menerapkan model example non example 

meliputi kegiatan mempersiapkan gambar sesuai dengan tujuan 

pembelajaran, menempelkan gambar di papan tulis, memberi petunjuk dan 

kesempatan peserta didik untuk menganalisa gambar, membentuk 

kelompok 2-3 untuk menuliskan hasil analisa gambar, memberi 

kesempatan peserta didik untuk membacakan hasil diskusi, memberi 

komentar hasil diskusi dan menjelaskan materi, membuat kesimpulan. 

Adapun hasil nilai kinerja guru dalam proses pelaksanaan pembelajaran 

menggunakan model example non example mengalami peningkatan pada 

setiap siklusnya, pada siklus I mendapat nilai rata-rata 72 yang termasuk 

dalam kategori baik meningkat pada siklus II menjadi  85,5 yang termasuk 

pada kategori sangat baik, selain itu hasil nilai aktivitas peserta didik 

dalam proses pelaksanaan pembelajaran menggunakan model example non 

example juga mengalami peningkatan pada setiap siklusnya, pada siklus I 

mendapat nilai rata-rata 60 yang termasuk kategori cukup aktif meningkat 

pada siklus II menjadi  85 yang termasuk kategori aktif. 

2) Peningkatan kemampuan pemahaman konsep 

Kemampuan pemahaman konsep peserta didik kelas Va pada mata 

pelajaran IPA dengan menerapkan model example non example 

mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. hal tersebut dapat diketahui 

dari hasil ketuntasan pra siklus 21% yang termasuk kategori ketuntasan 

rendah mengalami peningkatan ketuntasan sebesar 35% pada tindakan 

siklus I menjadi 56% yang termasuk kategori ketuntasan sedang, dan 
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tindakan siklus I mengalami peningkatan ketuntasan sebesar 39% pada 

tindakan siklus II menjadi 95% yang termasuk kategori ketuntasan sangat 

tinggi. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian, berikut ini rekomendasi yang 

diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian yang 

akan datang dalam upaya meningkatkan kemampuan pemahaman konsep 

peserta didik pada mata pelajaran IPA di Sekolah Dasar dengan 

menerapkan model example non example. 

1. Hendaknya memiliki kreatifitas tinggi dalam menyajikan media 

gambar yang relevan dengan materi pembelajaran agar mampu 

membangkitkan antusiasme peserta didik dalam kegiatan diskusi. 

2. Hendaknya lebih memotivasi peserta didik agar lebih berani 

membacakan hasil diskusinya di depan kelas dengan memberikan skor 

tambahan pada setiap peserta didik yang membacakan hasil diskusinya 

dengan baik di depan kelas. 

3. Hendaknya dapat lebih baik dalam memanfaatkan waktu karena proses 

pembelajaran dengan menggunakan model example non example 

membutuhkan waktu yang relatif lama. 

 


