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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Pada BAB terakhir ini penulis akan memaparkan kesimpulan atau 

intisari dari hasil penelitian yang penulis teliti di Museum Geologi. Adapun 

tujuan dari penelitian ini penulis memfokuskan akan kualitas pemanfaatan 

Museum Geologi sebagai sumber belajar IPS. 

Simpulan yang peneliti rumuskan terbagi pada dua, yaitu simpulan 

umum dan simpulan khusus. Adapun simpulan umum yang peneliti rumuskan 

adalah sebagai berikut: 

Simpulan umum yang diperoleh dari hasil penelitian, bahwa 

Museum Geologi sangat bermanfaat sebagai sumber belajar IPS. Adapun 

sumber belajar tersebut terdapat pada materi-materi, arsip-arsip, koleksi-

koleksi dan program-program yang tersedia di Museum. 

Dari simpulan umum di atas, peneliti juga merumuskan simpulan 

khusus sebagai berikut: 

Pertama, Museum Geologi dapat dijadikan sumber belajar IPS, hal 

tersebut dibuktikan dengan koleksi-koleksi dan program-program yang 

banyak memuat konten pembelajaran IPS. Para pengunjung museum 

mendapatkan manfaat setelah mengunjungi Museum Geologi. Sudah banyak 

sekolah memanfaatkan Museum sebagai sumber belajar hal tersebut 

dibuktikan dengan jumlah pengunjung yang setiap tahunnya mengalami 

peningkatan. Sebagian besar pengunjung tertarik terhadap koleksi maupun 

interior dari museum. Untuk koleksi sendiri, Museum Geologi memiliki 

empat ruang peragaan, yaitu ruang geologi Indonesia yang memuat tentang 

asal mula terbentuknya bumi, dilanjutkan dengan perkembangan 

pembentukan kepulauan Indonesia. Lalu ruang sejarah kehidupan yang 

didalamnya menggambarkan perkembangan kehidupan dari waktu ke waktu, 

dimulai dari jejak kehidupan paling primitif yang pernah ditemukan. 
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Kemudian ruang sumber daya geologi yang menyajikan potensi energi dan 

sumber daya mineral yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dan ruang 

manfaat dan bencana geologi, didalamnya mengulas berbagai manfaat dari 

sumber daya geologi sejak zaman prasejarah sampai era modern dan 

informasi mengenai bencana geologi di Indonesia.   

Kedua, Secara umum, strategi pemanfaatan Museum Geologi 

sebagai sumber belajar dilaksanakan dengan membawa peserta didik ke 

lingkungan (Museum Geologi) menggunakan metode karya wisata dan 

memperhatikan beberapa strategi pemanfaatan diantaranya yaitu menentukan 

tujuan pembelajaran, menentukan lingkungan yang akan dijadikan sebagai 

sumber belajar, memilih metode pembelajaran, mempersiapkan perizinan, 

memperhatikan teknis pelaksanaan, dan menentukan tindak lanjut. 

Ketiga, Faktor penghambat guru IPS dalam memanfaatkan Museum 

Geologi sebagai sumber belajar IPS, diantaranya kesiapan guru mengelola 

rombongan siswanya, ketersediaan pemandu bagi setiap rombongan, 

mempersiapkan perizinan, teknis pelaksanaan, kemudian menentukan tindak 

lanjut sebelum mengunjungi Museum Geologi. 

 

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mencoba memberi 

rekomendasi untuk ke depannya agar dapat mengoptimalkan tujuan yang 

penulis teliti. Adapun rekomendasi yang penulis berikan sebagai berikut: 

1. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 

Ilmu Pengetahuan Sosial tidak hanya dibelajarkan kepada usia sekolah, 

tetapi seluruh lapisan usia dan tidak terbatas ruangan kelas. Museum 

sebagai sumber belajar bisa digunakan masyarakat sebagai sumber 

belajar. Untuk pembelajaran IPS, Museum Geologi dapat dimanfaatkan 

sebagai sumber belajar. 

2. Pengelola Museum 
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a. Pemanfaatan museum sebagai sumber belajar perlu ditunjang 

dengan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, agar memiliki 

daya efektif terhadap pemahaman pengunjung. 

b. Layanan di dalam museum perlu lebih ditingkatkan. 

c. Program-program yang dilaksanakan harus menyentuh masyarakat 

luas. 

3. Pemerintah Provinsi 

Untuk menjadikan Museum Geologi menjadikan museum tingkat 

Internasional, maka perlu ada pengembangan, salah satunya dari segi 

fasilitas demi perkembangan museum sebagai ikon Provinsi bahkan 

Negara. 

4. Dinas Pendidikan 

Ketika museum dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar yang menarik, 

maka ada baiknya jika kunjungan ke museum dimasukan ke dalam 

kurikulum yang bersifat wajib. Dengan mengunjungi museum generasi 

penerus bisa lebih mengenal dan percara akan warisan yang dimiliki 

Bangsa. Untuk biaya kunjungan sendiri dicantumkan dalam rancangan 

anggaran biaya pelaksanaan pendidikan. 

5. Guru  

a. Ada baiknya agar menambah variasi sumber belajar, guru mengajak 

siswa mengunjungi museum. 

b. Museum dapat menambah pemahaman terhadap materi yang 

diajarkan. 

c. Sebelum atau sesudah mengunjungi museum siswa diberi 

pengarahan dan pendalaman materi terhadap materi pembelajaran 

yang ada di Museum. 

d. Saat kunjungan museum siswa diberi lembar kerja dan diperiksa 

untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang mereka 

peroleh di Museum. 

6. Masyarakat 
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Pada zaman milenial ini museum dapat dijadikan sebagai tempat 

kunjungan yang penuh dengan nilai edukasi dan syarat akan warisan 

bangsa, tidak hanya mengunjungi tempat yang hanya memiliki kesan 

hiburan. 

 


