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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan data hasil penelitian diperoleh profil literasi sains siswa Dari 

hasil tes literasi sains siswa menunjukkan profil pengetahuan konten 55%, 

pengetahuan prosedural 40%, dan pengetahuan epistemik 57,83%. Sementara 

profil kompetensi menjelaskan fonemena ilmiah 57,92%, mengevaluasi dan 

merancang penelitian ilmiah 50,62%, dan menginterpretasi data dan bukti-bukti 

ilmiah 42,36%.  

Dari hasil profil literasi sains ini kemudian menjadi pertimbangan untuk 

menentukan perbaikan yang diperlukan dari proses pembelajaran sebelumnya. 

Kelemahan siswa pada aspek-aspek tersebut dianalisis berdasarkan hasil observasi 

dan RPP yang digunakan oleh guru. Dari hasil analisis ini dikembangkan 

beberapa perbaikan untuk melengkapi pembelajaran sebelumnya, yaitu: 

(1)Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan-

pertanyaan penyelidikan; (2)Mengidentifikasi variabel-variabel penelitian; 

(3)Membuat tabel penelitian berdasarkan identifikasi variabel; (4)Membuat dan 

menguji prediksi; (5)Merencanakan proses penyelidikan; (6)Mengubah data tabel 

ke dalam bentuk grafik; (7)Menginterpretasikan grafik; dan (8)Membuat 

kesimpulan berdasarkan data. 

Desain pembelajaran yang dirancang untuk melatihkan literasi sains siswa 

baik pada domain kompetensi maupun pengetahuan dibangun berdasarkan:  

(1)Profil literasi sains siswa dalam menemukan kelemahan siswa domain tertentu, 

(2)Hasil observasi proses pembelajaran siswa di kelas dan analisis RPP sebagai 

dasar informasi keteraksanaan proses sains yang dilatihkan kepada siswa, 

(3)Analisis kurikulum beberapa negara berliterasi  sains dalam merancang konten 

pembelajaran, (4)Berorientasi pada konteks nyata yang sering terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari. Semua komponen tersebut tertuang di dalam draf 
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rancangan RPP dan perangkatnya. Diharapkan, dari pengembangan desain 

pembelajaran ini dapat menjadi solusi alternatif untuk melatihkan kemampuan 

literasi sains siswa khususnya pada topik suhu dan pemuaian. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan beberapa kelemahan yang terdapat pada penelitian ini, maka 

dapat diujian saran sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini berupa draf RPP yang divalidasi dosen ahli. Penelitian ini 

dilakukan hanya sampai tahap merancang pelaksanaan pembelajaran dan 

belum sampai pada tahap pengujian. Sehingga belum diketahui secara pasti 

apakah rancangan pembelajaran yang dihasilkan dapat memberikan dampak 

perubahan dalam melatihkan literasi sains pada siswa.Untuk itu,  diharapkan 

pada penelitian selanjutnya draf rancangan pembelajaran ini dapat 

diimplementasikan agar  mengetahui hasil atau pengaruhnya terhadap 

peningkatan literasi sains siswa. Dari pengimplementasian RPP dapat 

memberikan informasi atau langkah–langkah perbaikan sehingga pada 

akhirnya draf ini layak untuk digunakan.  

2. Hasil rancangan RPP pada penelitian ini memuat kegiatan-kegiatan 

pembelajaran yang dapat melatihkan literasi sains siswa. Jumlah frekuensi 

penerapan seluruhnya sama yakni dua kali pada tiap topik yang diajarkan 

kecuali kegiatan siswa dalam memprediksi, membuat tabel, menggambarkan 

grafik, merumuskan persamaan garis miring dari sebuah grafik, dan latihan 

dari sebuah jurnal atau artikel yang masing-masing hanya sekali diterapkan 

pada setiap topik. Adanya perbedaan ini kemungkinan dapat mempengaruhi 

hasil capaian literasi sains siswa. Oleh karena itu dari hasil penelitian ini, 

dapat diadakan penelitian lebih lanjut terkait pengaruh frekuensi kegiatan 

pembelajaran terhadap capaian hasil literasi sains siswa. Sehingga dari hasil 

temuan berikutnya dapat menjadi informasi penting untuk memperbaiki draf 

RPP yang telah dirancang. 


