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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Beberapa hal yang  di disimpulkan dari penelitian yang telah dilaksanakan 

adalah sebagai berikut.  

1. Pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan literasi sains siswa 

kelompok tinggi pada materi energi panas secara signifikan. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan data hasil pretest dan posttest yang telah diolah dengan 

perhitungan uji perbedaan dua rata-rata menggunakan uji-t (Paired Sampel t-

Test) dengan α = 0,05 memiliki Sig. (2-tailed) 0.000. Pengujian menggunakan 

dua arah, sehingga 0.000 tidak dibagi dua. Hasil perhitungan tersebut 

menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan 

literasi sains siswa kelompok tinggi pada materi energi panas secara 

signifikan. Peningkatan terlihat dari hasil rata-rata pretest literasi sains siswa 

kelompok tinggi sebesar 51,27, sedangkan hasil rata-rata posttest sebesar 

75,40, dengan mengalami peningkatan sebesar 24,13. 

2. Pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkn literasi sains siswa 

kelompok sedang pada materi energi panas secara signifikan. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan data hasil pretest dan posttest yang telah diolah dengan 

perhitungan uji  prebedaan dua rata-rata menggunakan uji Wilcoxon Signed 

Rank dengan taraf signifikansi = 0,05 memiliki Sig. (2-tailed) = 0.000 atau 

kurang dari 0,05. Hasil perhitungan tersebut membuktikan bahwa 

pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan literasi sains siswa 

kelompok sedang secara signifikan. Peningkatan literasi sains siswa 

kelompok sedang terlihat dari rata-rata  hasil pretest dan posttest secara 

berturut-turut sebesar 42,97 dan 62,66, dengan peningkatan sebesar 19,69.  

3. Pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan literasi sains siswa 

kelompok rendah pada materi energi panas secara signifikan. Hal ini data 

dibuktikan dari data hasil pretest dan posttest yang telah diolah menggunakan 

uji perbedaan dua rata-rata menggunakan uji-t berpasangan (Paired Sampel t-

Test) dengan taraf signifikansi 0,05 memiliki Sig. (2-tailed) = 0.000 atau 

kurang dari 0,05. Hasil perhitungan tersebut memperlihatkan bahwa 

pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatan literasi sains siswa
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kelompok rendah pada materi energi panas secara signifikan. Peningkatan 

tersebut terlihat dari rata-rata hasil pretest dan posttest literasi sains siswa 

kelompok rendah secara berurutan yaitu 41,33 dan 52.05, dengan peningkatan 

sebesar 10,72.   

4. Terdapat perbedaan peningkatan  literasi sains siswa kelompok tinggi, sedang 

dan rendah pada materi energi panas menggunakan pembelajaran berbasis 

masalah secara signifikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan data hasil gain 

dari ketiga kelompok yang telah diolah menggunakan uji perbedaan rata-rata 

menggunakan uji-H (Kruskal-Wallis) dengan α = 0,05 memiliki p-value Sig. 

(2-tailed) = 0.000 atau kurang dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan peningkatan literasi sains siswa kelompok tinggi, sedang, 

dan rendah. Uji perbedaan rata-rata tiga kelompok tersebut dilanjutkan 

dengan uji perbedaan dua rata-rata, yaitu kelompok tinggi dengan kelompok 

sedang, kelompok tinggi dengan kelompok rendah, dan kelompok sedang 

dengan kelompok rendah. Hasil uji perbedaan dua rata-rata menggunakan uji-

U (Mann-Whitney) adalah sebagai berikut. 

a. Peningkatan literasi sains siswa kelompok tinggi lebih baik dibanding 

dengan kelompok sedang. Hal ini dapat terlihat pada mean rank 

kelompok tinggi sebesar 52,13, dan kelompok sedang sebesar 35,82 

dengan selisih 13,61 dari kelompok tinggi.  

b. Peningkatan literasi sains siswa kelompok tinggi lebih baik dibanding 

dengan kelompok rendah. Hal ini dapat terlihat pada mean rank kedua 

kelompok tersebut. Mea rank kelompok tinggi sebesar 27,00 dan 

kelompok rendan sebesar 12,43 dengan selisih sebessar 14,57 dari 

kelompok tinggi. 

c. Peningkatan literasi sains siswa kelompok sedang lebih baik dibanding 

kelompok rendah. Hal ini terlihat pada mean rank  kelompok sedang 

sebesar  47,02 dan kelompok rendah sebesar 27,19 dengan selisih sebesar 

19,83 dari kelompok sedang.  

Berdasarkan data yang diperoleh, peningkatan rata-rata literasi sains  

siswa kelompok tinggi lebih baik dibanding dengan peningkatan rata-rata 

literasi sains  siswa kelompok sedang dan rendah.  Namun,  secara 
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keseluruhan, ketiga kelompok tersebut mengalami peningkatan literasi sains 

yang signifikan. 

5. Terdapat perbedaan peningkatan skala sikap sains siswa kelompok tinggi, 

sedang, dan rendah pada materi energi panas menggunakan pembelajaran 

berbasis masalah. Hal ini dapat dibuktikan dengan data hasil gain ketiga 

kelompok yang telah diolah uji perbedaan rata-rata menggunakan uji-

H(Kruskall-Wallis) dengan taraf signifikansi = 0,05 memiliki Sig. (2-tailed) 

sebesar 0,047 atau kurang dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkn adanya 

perbedaan skala sikap sains siswa ketiga kelompok. Uji perbedaan 

peningkatan  rata-rata ketiga kelompok tersebut dilanjutkan dengan uji 

perbedaan peningkatan rata-rata, yaitu kelompok tinggi dengan kelompk 

sedang, kelompok tinggi dengan kelompok rendah, dan kelompok sedang 

dengan kelompok rendah. Hasil uji perbedaan dua rata-rata menggunakan uji-

U (Mann-Whitney) adalah sebagai berikut.  

a. Peningkatan rata-rata skala sikap sains siswa kelompok tinggi lebih baik 

dibanding kelompok sedang. Hal tersebut terlihat pada mean rank 

kelompok tinggi sebesar 50,87, dan mean rank kelompok sedang sebesar 

36,13 dengan selisih 14,74 dari kelompok tinggi. 

b. Peningkatan rata-rata skala sikap sains siswa kelompok tinggi lebih baik 

dibanding dengan kelompok rendah. hal ini terlihat pada mean rank kedua 

kelompok tersebut secara berurutan sebesar 23,27 dan 15,10 dengan 

selisih 8,17. 

c. Peningkatan skala sikap sains siswa kelompok sedang tidak lebih baik 

dari kelompok rendah. Hal tersebut terlihat pada mean rank kelompok 

sedang sebesar 41,60 dan kelompok rendah sebesar 43,17 dengan selisih 

1,57.  

B. Saran 

Berdasrkan  hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV, terdapat saran 

yang dapat diberikan untuk beberapa pihak, di antaranya: 

1. Bagi Guru 

Pembelajaran  IPA menggunakan pembelajaran berbasis masalah dapat 

meningkatka literasi sains siswa kelompk tinggi, sedang, dan rendah.  Oleh karena 

itu,  pembelajaran berbasis masalah dapat digunakan sebagai alternatif 
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pelaksanaan pembelajaran IPA di sekolah dasar.  Guru dapat melakukan 

penelitian dapat menggunakan model pembelajaran yang sama  dengan materi 

yang berbeda atau model pembelajaran yang berbeda dengan materi yang sama  

dengan catatan diperlukan perencanaan  yang tepat dari guru dan pelaksanaan  

dengan baik. 

2. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain apabila akan 

melakukan penelitian dengan model pembelajaran dan materi yang sama. Peneliti 

lain juga dapat melakukan penelitian dengan model pembelajaran yang sama dan 

materi yang berbeda, atau model pembelajaran yang berbeda dengan materi yang 

sama. Dengan catatan, diperlukan  pengkajian dan pemahaman yang mendalam 

terkait penelitian yang akan dilakukan, sehingga segala sesuatu yang menjadi 

kendala yang  akan dihadapi saat melakukan penelitia dapat diatasi dengan sigap, 

baik, dan tepat.   Adapun hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan 

penelitian adalah terkait alokasi waktu, pengkondisian siswa saat dibagi 

kelompok, dan  perhatian/konsentrasi siswa pada saat pembelajaran. Hal tersebut 

setidaknya daoat diatasi dengan adanya variasi dalam pembelajaran seperti adanya 

ice breaking.  

 

 


