
BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan  

Berdasarkan pembahasan penelitian mengenai penerapan pendekatan 

Experiential Learning dalam pembelajaran IPA untuk meningkatan kemampuan 

berpikir kritis pada siswa Sekolah Dasar, dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan penerapan pendekatan Experiential Learning (EL) dalam 

pembelajaran IPA untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis terdiri dari 

empat tahap pendekatan yaitu tahap pengalaman konkret, tahap refleksi 

pengamatan, tahap konseptual abstrak, tahap eksperimen aktif. Proses 

pembelajaran IPA dengan menerapkan pendekatan Experiential Learning 

mengalami peningkatan dari siklus I dan siklus II. Pada siklus I, setiap tahap 

EL terlaksana dengan baik, namun terdapat temuan pada setiap tahap 

pendekatan tersebut, jumlah media yang tidak mencukupi untuk menunjang 

pelaksanaan pendekatan, siswa yang kurang kondusif, dan siswa masih 

kesulitan menemukan jawaban dengan kegiatan mandiri sebagai penunjang 

pelaksanaan tahapan pada pendekatan experiential learning. Kemudian pada 

siklu II, guru mulai menambahkan media pembelajaran dengan menggunakan 

alat dan bahan yang mudah dibawa dan dicari siswa, gurupun senantia 

menstimulus siswa agar mau belajar dengan antusias yang baik dan 

memberikan bimbingan yang intens terhadap siswa guna membantu siswa 

untuk memahami dan mendalami materi IPA dengan kemampuan berpikir 

kritis. Sehingga setiap tahap EL terlaksana dengan sangat baik. 

2. Kemampuan berpikir kritis siswa di kelas V setelah menerapkan pendekatan 

Experiential Learning meningkat pada setiap tindakan yang diberikan di siklus. 

Hal ini dapat diketahui dari perolehan skor dari setiap indikator kemampuan 

berpikir kritis yaitu pertama indikator menganalisis argumen memiliki 

peningkatan dari siklus I dan silus II sebesar 30%,kedua pada indikator 



bertanya dan menjawab tentang suatu penjelasan atau tantangan terjadi 

peningkatan 30%, pada indikator mempertimbangkan apakah sumber dapat 

dipercaya terjadi peningkatan sebesar 39,5%, indikator mengamati dan 

mempertimbangkan suatu laporan hasil observasi memperoleh peningkatan 

44,6%, pada indikator lima mendeduksi dan mempertimbangkan hasil deduksi 

antara siklus I dan siklus II peningkatannya adalah 34,7%, indikator enam 

menginduksi dan mempertimbangkan hasil induksi peningkatannya sebesar 

14,4%, lalu indikator ke tujuh mendefinisikan istilah peningkatan yang 

diperoleh sebesar 30%, indikator mengidentifikasi asumsi peningkatan dari 

siklus I ke siklus II adalah 24,6%, indikatos sembilan menentukan tindakan 

pada siklus I dan siklus II peningkatannya 17,9%, dan indikator terakhir 

berinteraksi dengan oranglain peningkatan siklus I ke siklus II perolehan nya 

23,3%. Dari keseluruhan skor semua indikator tersebut didapatkan persentase 

tingkat keberhasilan kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran IPA 

di siklus I meningkat 17,49% dari pretest 47,97% menjadi 65,46%, sedangkan 

untuk peningkatan di siklus II sebesar 27,86% dari perolehan 65,46% menjadi 

93,32%. Skor peningkatan tersebut dilihat dari perolehan rata-rata pada 

perhitungan setiap indikator dengan peningkatan sangat baik pada siklus II 

setelah memperoleh tindakan. 

B. Rekomendasi 

Sebagai implikasi dari hasil penelitian, berikut ini dikemukakan rekomendasi 

yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis di Sekolah Dasar, dengan penerapan 

pendekatan Experiential Learning (EL). 

1. Penerapan EL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis pembelajaran 

IPA pada siswa Sekolah Dasar. Melihat hal tersebut penulis selaku praktikan 

menyarankan kepada guru untuk menggunakan pendekatan EL sebagai salah 

satu alternatif pembelajaran IPA selanjutnya penggunaan alokasi waktu dapat 



digunakan lebih dari dua kali pertemuan atau disesuaikan dengan subtema yang 

menjadi pembahasan di setiap minggu pertemuan. 

2. Untuk penelitian selanjutnya, penerapan EL sebaiknya lebih memperhatikan 

karakteristik siswa serta penggunaan media yang lebih tepat. Terlebih jumlah 

siswa yang banyak dalam satu kelas. 

3. Pada penerapan setiap tahap pendekatan EL sebaiknya dilakukan dengan 

sebaik-baiknya dan mampu menggunakan pengalokasian waktu yang tepat 

guna pemberian tindakan dapat terlaksana dengan sangat baik. 

 


