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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dalam domain kompetensi siswa SMP kelas VII pada topik gerak lurus 

memiliki besar persentase 46,64% aspek menjelaskan fenomena ilmiah, 65,93% 

aspek mengevaluasi dan merancang penelitian ilmiah serta 48,66% aspek 

menginterpretasikan data dan bukti ilmiah. Sedangkan dalam domain pengetahuan 

siswa SMP kelas VII pada topik gerak lurus memiliki besar persentase 55,91% 

aspek pengetahuan konten, 62,09% aspek pengetahuan prosedural dan 38,84% 

aspek pengetahuan epistemik. Kemampuan literasi sains siswa terlihat rendah 

dalam domain kompetensi dan domain pengetahuan yaitu aspek menjelaskan 

fenomena ilmiah dan aspek pengetahuan epistemik. 

Rendahnya kedua aspek literasi sains terlihat dari kurangnya terfasilitasi 

RPP sekolah yang melatihkan literasi sains. Ada beberapa kekurangan pada RPP 

sekolah yaitu siswa tidak dilatihkannya kemamfaatan belajar pembelajaran gerak 

dalam motivasi, siswa tidak dilatihkan untuk membuat prediksi, siswa tidak 

dilatihkan bagaimana mengusulkan cara pertanyaan ilmiah, tidak terbiasa 

menginterpretasikan data, terbiasa percobaan yang dilakukan selalu menggunakan 

cookbook dan tidak terbiasanya siswa memberikan argumen berdasarkan 

pernyataan ilmiah. 

Dari temuan yang didapatkan maka tindakan untuk melatihkan literasi 

sains dengan cara meningkatkan motivasi di awal pembelajaran berdasarkan 

fenomena kehidupan sehari-hari baik konteks lokal, nasional maupun global hal 

ini bertujuan untuk merangsang siswa agar belajar atas kemauan dari dirinya. 

Proses pembelajaran dalam kegiatan percobaan siswa dilatihkan untuk merancang 

percobaan sendiri hasil diskusi bersama guru dan dilatihkannya untuk berargumen 

mengkritisi pernyataan-pernyataan secara ilmiah. 
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B. Saran  

Beberapa saran yang penulis ajukan berdasarkan hasil penelitian yang 

diperoleh adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini menghasilkan rancangan rencana pelaksanaan pembelajaran 

sains pada topik gerak lurus hasil dari rekonstruksi. Rancangan rencana 

pelaksanaan pembelajaran sains pada topik gerak lurus berupa  draf RPP yang 

telah divalidasi oleh beberapa ahli dosen. Akan lebih baik draf RPP hasil 

rekonstruksi diterapkan dalam proses pembelajaran agar terlihat pengaruh 

RPP hasil rekonstruksi dan dievaluasi kembali untuk direkonstruksi agar 

mendapatkan rancangan RPP yang dapat melatihkan kemampuan literasi 

sains siswa bersaing dengan siswa internasional lainnya. 

2. Indikator PISA pada setiap aspek domain tidak seluruhnya dimatrikulasikan 

ke dalam soal, sehingga profil kemampuan literasi sains sebatas domain 

dalam aspek. Akan lebih baik semua indikator PISA dimatrikulasikan ke 

dalam soal agar profil literasi sains lebih terukur secara jelas. 

3. Tingkatan kognitif soal literasi sains yang dibuat peneliti diberi skor sama 

besar. Sebaiknya, setiap soal yang memiliki perbedaan tingkatan kognitif 

diberi skor yang berbeda dengan rubrik penilaian yang jelas. Ini berfungsi 

untuk mengukur kesimpulan yang lebih tepat. 

 


