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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A.  Kesimpulan  

Berdasarkan analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini, 

pertanyaan penelitian yang dikemukakan pada bab I dapat dijawab. 

Tingkat perkembangan intelektual siswa SMP 2 Bandung yang menjadi 

kelas penelitian didominasi oleh tingkat perkembangan intelektual operasional 

formal. Urutan kedua merupakan kelompok transisi, dan urutan ketiga 

merupakan kelompok operasional konkrit.  

Pertanyaan yang diajukan siswa berdasarkan Taksonomi Bloom pada 

setiap tingkat perkembangan intelektual didominasi oleh pertanyaan 

pemahaman (C2) yang tergolong pertanyaan kognitif tingkat rendah, serta 

dimensi pengetahuan konseptual, sedangkan berdasarkan QCSS pertanyaan 

yang diajukan siswa kebanyakan merupakan pertanyaan tertutup dan 

pertanyaan konvergen yang hanya menghendaki jawaban singkat dan pasti.  

Siswa laki-laki lebih unggul dalam beberapa kategori, diantaranya 

lebih banyak memunculkan pertanyaan analisis (C4) dan pertanyaan terbuka 

atau divergen. Siswa perempuan lebih banyak menanyakan pertanyaan 

tertutup, ingatan kognitif, dan C1. Selebihnya siswa laki-laki dan perempuan 

sama, misalnya dominansi pertanyaan merupakan pertanyaan memahami 

(C2) dan dimensi pengetahuan konseptual. 

Dilihat dari isi pertanyaan, secara keseluruhan tiga konsep besar sistem 

reproduksi manusia dimunculkan siswa, yaitu tentang sistem reproduksi pria, 

sistem reproduksi wanita, dan kelainan atau penyakit pada sistem reproduksi 

manusia. Pertanyaan yang paling banyak diajukan siswa tentang sistem 

reproduksi pria adalah tentang sperma, testis, dan penis. Pertanyaan yang 

paling banyak diajkan siswa tentang sistem reproduksi wanita adalah 

tentang vagina, kelenjar payudara, rahim, menstruasi, kehamilan, 

perkembangan embrio, dan persalinan. Pertanyaan tentang kelainan klinik 

seputar penyebab suatu penyakit dan cara penyembuhannya. Pertanyaan-

pertanyaan siswa sebagian besar merupakan pertanyaan aplikatif atau 
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pertanyaan tentang fenomena yang sering mereka temukan sehari-hari, 

sedangkan pertanyaan tentang struktur sama sekali tidak diajukan. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian ini, maka 

penulis menyarankan :  

1. Guru hendaknya dapat merancang dan menerapkan strategi pembelajaran 

yang dapat mendukung proses perkembangan berpikir siswa sekaligus 

mengakomadasi berbagai pola dan tahapan berpikirnya.  

2. Guru dapat membuat variasi dalam proses pembelajaran yang dapat 

melatih siswa berpikir dan bertanya ke arah jenjang kognitif tingkat tinggi. 

3. Peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar pengembangan 

penelitian tahap lanjut, misal dengan membandingkan kemampuan 

bertanya siswa dari berbagai metode pembelajaran dengan jumlah sampel 

yang lebih banyak.  

 


