
79 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penggunaan 

model Discovery Learning pada pembelajaran IPA materi untuk meningkatkan 

pemahaman konsep siswa pada materi struktur dan fungsi bagian tumbuhan 

berjalan dengan lancar setiap siklusnya. Adapun kesimpulan dari penelitian ini 

dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Penerapan model pembelajaran Discovery Learning dalam meningkatkan 

pemahaman konsep siswa pada siklus I dan II memberikan pengaruh baik. 

Penerapan model pembelajaran Discovery Learning berhasil merangsang 

keaktifan, rasa ingin tahu serta membuat siswa menjadi lebih aktif. Hal ini 

terlihat dari pengamatan aktivitas siswa setiap siklusnya. Pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran menggunakan model Discovery Learning pada 

pengamatan aktivitas guru dan siswa setiap siklus mengalami peningkatan. 

pada siklus I pengamatan kinerja guru mencapai 76% dengan skor rata-rata 

3,0 dapat dikategorikan baik. Sedangkan pengamatan aktivitas siswa 

mencapai 66% dengan skor rata-rata secara klasikal 2,65 dengan kategori 

cukup baik. adapun pada siklus II mengalami peningkatan yang signifikan 

yaitu pada pengamatan kinerja guru mencapai 89,58% dengan skor rata-rata 

3,83 dan dikategorikan baik. adapun pada pengamatan aktivitas siswa pada 

siklus II yaitu secara keseluruhan mencapai 82% dengan skor rata-rata yaitu 

3,27 termasuk kategori baik. Dengan demikian ketercapaian pengamatan 

aktivitas siswa dan guru telah melebihi  kriteria ketercapaian pada penelitian 

yaitu 70% sehingga pelaksanaan penelitian berhasil. 

2. Peningkatan pemahaman konsep siswa pada mata pelajaran IPA materi 

struktur dan fungsi bagian tumbuhan dengan  menggunakan model 

pembelajaran Discovery Learning setelah diadakan penelitian mengalami 

peningkatan yang sangat baik. Hal ini dapat dilihat pada  nilai rata-rata dari 
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hasil ulangan harian siswa sebelum diadakannya tindakan yaitu sebesar 59  

dengan persentase ketuntasan sebesar 23%. Pada siklus I hasil pencapaian 

nilai siswa meningkat menjadi 63 pada dengan persentase ketuntasan 55%. 

Ketercapaian siswa pada setiap indikator pemehaman konsep diantaranya 

mengucap ulang suatu konsep, mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat 

tertentu, memberikan contoh dan non contoh dari suatu objek, menjelaskan 

(explaining) dan membandingkan (compairing) sudah cukup baik. adapun 

pada siklus II hasil penilaian rata-rata siswa secara klasikal yaitu 74 pada 

dengan persentase ketuntasan sebesar 82%. Sehingga dapat dipastikan 

pemahaman konsep siswa kelas IV SD Negeri Longkewang pada mata 

pelajaran IPA materi struktur dan fungsi bagian tumbuhan meningkat.  

 

B. Rekomendasi  

 Berdasarkan hasil penelitian, berikut ini dikemukakan rekomendasi yang 

diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam upaya meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam pemahaman konsep siswa, khususnya dalam menerapkan 

dan mengambangkan model Discovery Learning. 

1. Pengelolaan kelas benar-benar harus dikuasai, karena pembelajaran 

menggunakan Discovery Learning  menuntun siswa untuk aktif dan guru 

harus bisa membagi perhatian dengan merata. 

2. Hasil yang terbaik pada akhir pembelajaran dibacakan oleh siswa, sehingga 

dapat menjadi contoh tulisan bagi siswa yang lain. 

3. Akan lebih baik bila adanya reward bagi siswa yang paling baik dalam segi 

tulisan, bahasa dan ide yang dikemukakannya. Sehingga siswa yang lain 

termotivasi untuk menjadi lebih baik. 

4. Ketika siswa mulai melihat ke kanan/kiri buat siswa tersebut kembali fokus, 

salah satunya dengan cara memberikan ice breaking. 

 


