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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang penggunaan artikel 

ilmiah biologi untuk memunculkan kreativitas rancangan penelitian peserta KIR, 

maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kriteria artikel ilmiah biologi yang cocok untuk peserta KIR adalah artikel 

ilmiah biologi yang memaparkan secara sistematis dan jelas tujuan penelitian, 

inti permasalahan, latar belakang permasalahan, hipotesis, fakta ilmiah, konsep 

esensial yang diacu peneliti, variable penelitian, gejala/parameter yang diukur, 

cara pengolahan data, cara mengontrol variable, dan butir-butir kesimpulan. 

2. Proses munculnya kreativitas rancangan penelitian peserta KIR melalui 

beberapa tahap. Tahap pertama adalah tahap mengumpulkan informasi dan 

konsep, tahap kedua adalah tahap internalisasi atau pengendapan dan tahap 

ketiga adalah tahap iluminasi atau menemukan ide penelitian. Sumber ide-ide 

rancangan penelitian peserta KIR berasal dari artikel ilmiah yang dikajinya dan  

masalah di lingkungan sekitar mereka berjumlah 4 ide (28,57%), berasal dari 

artikel ilmiah yang dikaji kelompok lain dan masalah di lingkungan sekitar 

mereka berjumlah 7 ide (50%) dan murni berasal dari masalah di lingkungan 

sekitar mereka berjumlah 3 ide (21,43%).  

3. Kreativitas rancangan penelitian peserta KIR berdasarkan aspek kebaruan 

(novelty) adalah 12 atau 86% rancangan penelitian dikategorikan sangat baru, 

1 atau 7,2% rancangan penelitian dikategorikan baru, serta 1 rancangan 

penelitian dikategorikan cukup baru  

4. Kreativitas rancangan penelitian peserta KIR berdasarkan aspek kebergunaan 

(usefulness) adalah 8 atau 57% rancangan penelitian termasuk kategori baik 

sekali,  1 atau 7,2% rancangan penelitian yang termasuk kategori baik, 3 atau 

21,4%  rancangan penelitian  termasuk kategori cukup, 1 rancangan penelitian 
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termasuk kategori kurang dan 1 rancangan penelitian termasuk kategori kurang 

sekali  

5. Kreativitas rancangan penelitian peserta KIR berdasarkan aspek dapat 

dimengerti orang lain (understandable) adalah 5 atau 36% ide rancangan 

penelitian sangat dapat dimengerti orang lain,  4 atau 28% cukup dapat 

dimengerti orang lain, dan 5 atau 36% kurang dapat dimengerti orang lain  

6. Tanggapan Peserta KIR Terhadap Kegiatan  Mempelajari Artikel Ilmiah 

Biologi adalah sangat positif yaitu 91% dari peserta KIR mengetahui tentang 

artikel ilmiah, dan 37,5% pernah mengikuti kegiatan pembelajaran 

menggunakan artikel ilmiah, 83,33% menyatakan kegiatan mengkaji artikel 

ilmiah biologi ini menyenangkan, 75% menyatakan memberi motivasi untuk 

belajar biologi, 87,5% peserta KIR menyetujui bila artikel ilmiah biologi 

diterapkan di kelas regular, 100% merasa tertantang belajar menggunakan 

artikel ilmiah biologi, 100% peserta KIR berpendapat kegiatan ini sangat 

membantu mereka untuk membuat rancangan penelitian secara lancar, 96% 

berpendapat kegiatan ini membantu untuk menemukan ide-ide penelitian yang 

bermanfaat, 100% berpendapat kegiatan ini membantu untuk membuat 

rancangan penelitian yang inovatif, kelebihan kegiatan ini adalah menambah 

wawasan yaitu pengetahuan dan informasi, sebagai variasi kegiatan supaya 

tidak bosan, pengetahuan yang didapat bisa dijadikan panduan membuat 

rancangan penelitian sendiri, sumber pustaka yang dapat 

dipertanggungjawabkan, melatih berpikir kritis dan logis, menambah wawasan 

penelitian terbaru, menemukan dan mengembangkan ide-ide penelitian, 

mendapat istilah baru dalam penelitian, menumbuhkan motivasi belajar biologi 

dan membuat inovasi penelitian, membantu dalam problem solving, menambah 

bekal pengetahuan untuk kuliah.  

 

B. SARAN 

1. Berdasarkan temuan artikel yang cocok bagi peserta KIR maka peneliti 

menyarankan pada penelitian berikutnya untuk menggunakan artikel ilmiah 
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biologi yang memaparkan secara sistematis dan jelas tujuan penelitian, inti 

permasalahan, latar belakang permasalahan, hipotesis, fakta ilmiah, konsep 

esensial yang diacu peneliti, variable penelitian, gejala/parameter yang diukur, 

cara pengolahan data, cara mengontrol variable, dan butir-butir kesimpulan. 

2. Berdasarkan temuan bahwa peserta KIR masih mengalami kesulitan membuat 

skema metode dan hasil, maka peneliti menyarankan pada peneliti berikutnya 

untuk mencari cara yang membantu peserta KIR untuk membuat skema metode 

dan hasil 

3. Berdasarkan masukan dari angket peserta KIR, maka peneliti menyarankan 

bahwa kegiatan mempelajari artikel ilmiah ini dapat diterapkan di kelas regular 

untuk menggali kreativitas rancangan penelitian atau melihat pengaruhnya 

terhadap berpikir kritis, keterampilan berkomunikasi, daya analisis, kemampuan 

science dan kepercayaan diri siswa dalam membaca artikel ilmiah.  

4. Peneliti menyarankan  adanya penelitian  lebih lanjut tentang biografi peserta 

KIR sebagai salah satu faktor perubah kreativitas rancangan penelitian yang 

dibuat peserta KIR 


