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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

Berdasarkan pembahasan dari data hasil penelitian, terdapat beberapa 

kesimpulan. Selanjutnya, hasil dari penelitian yang telah diperoleh dapat 

digunakan sebagai rujukan untuk dapat digunakan sebagai informasi bagi 

penelitian selanjutnya atau dapat digunakan oleh pihak-pihak tertentu yang 

berkepentingan terhadap hasil penelitian. Berikut dipaparkan simpulan dan saran 

dari penelitian yang telah dilakukan. 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penelitian, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran IPA materi Gerak 

Tumbuhan dengan penerapan Levels of  Inquiry (LoI) diperoleh dari hasil 

interpretasi nilai rata-rata hasil observasi disimpulkan bahwa ketercapaian 

akivitas guru pada sintaks penerapan LoI adalah sebesar 87,36%, dan 

aktivitas siswa pada sintaks penerapan LoI adalah 84,29%  artinya semua 

tahapan hampir seluruh aktivitas terlaksana mulai dari tahapan discovery 

learning, interactive demonstration, inquiry lesson , dan guided inquiry 

laboratory . 

2. Peningkatan literasi sains siswa pada aspek kompetensi pada kelas 

eksperimen dengan penerapan LoI pada materi Gerak Tumbuhan menunjukan 

penerapan model pembelajaran LoI dapat lebih meningkatkan literasi sains 

siswa dibandingkan dengan  model pembelajaran konvensional dengan N-

Gain 0,71 pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan literasi sains 

siswa pada kelas kontrol dengan N-Gain 0,45. 

3. Peningkatan berpikir kritis siswa kelas eksperimen dengan penerapan LoI  

pada materi Gerak Tumbuhan menunjukan penerapan model pembelajaran 

LoI dapat lebih meningkatkan berpikir kritis siswa dibandingkan dengan  

model pembelajaran konvensional  dengan  N-Gain 0,47 pada kelas 
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eksperimen ,sedangkan berpikir kritis siswa kelas kontrol memiliki N-Gain 

0,02.  

4. Tanggapan siswa terhadap penerapan LoI  pada materi gerak tumbuhan 

menunjukan persentase sebesar 72,77 % yang berarti bahwa hampir seluruh 

siswa memberikan persetujuan terhadap penerapan model LoI pada 

pembelajaran IPA materi gerak tumbuhan. Sedangkan Tanggapan guru yaitu 

guru memandang positif terhadap penerapan LoI. Siswa lebih termotivasi saat 

kegiatan penyelidikan berlangsung, karena pada kegiatan ini literasi sains dan 

berikir kritis siswa akan berkembang. 

 

B. Implikasi 

Penelitian ini telah menunjukan bahwa pembelajaran IPA materi Gerak 

Tumbuhan melalui penerapan LoI mampu mengembangkan berbagai 

kemampuan siwa. Semua tahapan dalam  LoI berdasarkan pada kemampuan 

intelektual siswa dan guru dalam pembelajaran. Semakin tinggi tahapan inkuiri 

maka semakin tinggi juga kemampuan intelektual siswa yang terlibat dalam 

pembelajaran. Namun, tingkat keterlibatan guru semakin rendah artinya siswa 

semakin aktif dalam mengambil peran ketika proses pembelajaran dan 

penyelidikan ilmiah.Potensi siswa yang berkembang selama kegiatan 

pembelajarn berlangsung diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan literasi 

sains dan berpikir kritis siswa, lebih dari itu, siswa diharapkan memperoleh 

pembelajaran yang bermakna sehingga siswa siap dalam menghadapi tantangan 

yang dihadapinya dalam bidang sains di masa depan. 

 

C. Rekomendasi 

Pada pelaksanaanya, penelitian ini masih banyak kekurangan, oleh 

karena itu peneliti menguraikan beberapa saran yang harus diperhatikan 

apabila menerapkan LoI) pada pembelajaran IPA. Adapun saran-saran demi 

perbaikan pelaksanaan LoI ini antara lain  



 

 
Teti Trinayanti, 2016  
PENINGKATAN LITERASI SAINS DAN BERPIKIR KRITIS MELALUI PENERAPAN LEVELS OF INQUIRY 
PADA MATERI GERAK TUMBUHAN KELAS VIII 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu  

98 

1. Pada pelaksanaanya pembelajaran ini membutuhkan waktu yang cukup 

lama, untuk itu diperlukan kemampuan manajemen waktu yang baik dari 

seorang guru yang ingin menerapkan model LoI 

2. Para guru ataupun peneliti lain yang ingin menerapkan model LoI 

sebaiknya memastikan dahulu kesiapan siswa untuk mendapatkan 

perlakuan model LoI. Hal ini bertujuan untuk memastikan kemampuan 

bekerja ilmiah siswa yang sangat dibutuhkan pada kegatan pembelajaran 

berlangsung. Kesiapan siswa untuk mendapatkan perlakuan berupa 

pembelajaran berbasis inkuiri juga diharapkan dapat membantu 

meningkatkan secara signifikan literasi sains, berpikir kritis, serta 

kemampuan lainnya yang ingin diukur. 


