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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, pada bab terakhir laporan hasil penelitian dapat diuraikan simpulan, 

saran dan rekomendasi yang mudah-mudahan bermanfaat bagi pembaca atau 

peneliti berikutnya. 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data dan analisis hasil penelitian yang telah dilakukan tentang 

pengaruh penerapan model argument-based science inquiry (ABSI) terhadap 

kemampuan memahami dan kemampuan berargumentasi siswa, maka dapat dapat 

ditarik disimpulkan bahwa:  

1. Pengaruh penerapan model pembelajaran argument-based inquiry science 

(ABSI) terhadap kemampuan memahami siswa berada pada kategori sangat 

besar dengan perolehan nilai effect size (d) sebesar 4,78. 

2. Peningkatan kemampuan memahami siswa efek dari penerapan model 

argument-based inquiry science (ABSI) berada pada kategori tinggi dengan 

perolehan skor rata-rata <g>  sebesar 0,74 sebagai. 

3. Pengaruh penerapan model pembelajaran argument-based inquiry science 

(ABSI) terhadap kemampuan berargumentasi siswa berada pada kategori 

sangat besar dengan perolehan nilai effect size (d) sebesar 5,80. 

4. Peningkatan kemampuan berargumentasi siswa sebagai efek dari penerapan 

model argument-based inquiry science (ABSI) berada pada kategori tinggi 

dengan perolehan skor rata-rata <g> sebesar 0,85. 

5. Hubungan antara kemampuan memahami dengan kemampuan 

berargumentasi sebagai efek dari penerapan model argument-based inquiry 

science (ABSI) berada pada kategori kuat dengan perolehan nilai korelasi 

sebesar 0,73. 
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B. Saran 

Berdasarkan temuan peneliti, dapat diajukan beberapa rekomendasi sebagai 

berikut: 

1. dalam pembelajaran dengan menggunakan model ABSI ini tepatnya pada 

tahapan partisipasi aktif dalam praktikum masih banyak membutuhkan 

waktu, untuk itu perlu adanya pengorganisasian waktu yang baik agar siswa 

lebih terfokus dalam melakukan kegiatan praktikum.   

2. Dalam pembelajaran hendaknya menfasilitasi kegiatan praktikum susunan 

pegas campuran, sehingga siswa dalam membandingkan rangkaian pegas 

menjadi lebih baik. 

3. Model pembelajaran ABSI ini juga dapat dipergunakan pada materi yang lain 

pada pelajaran fisika.  

 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan temuan peneliti, dapat diajukan beberapa rekomendasi sebagai 

berikut: 

1. penelitian ini hanya menggunakan satu kelas eksperimen tanpa menggunakan 

kelas kontrol. Untuk itu untuk penelitian selanjutnya, peneliti 

merekomendasikan agar dapat menggunakan kelas kontrol sebagai bentuk 

perbandingan terhadap peningkatan kemampuan memahami dan kemampuan 

berargumentasi siswa. 

2. Penelitian ini hanya berfokus pada hasil tes kemampuan berargumentasi saja. 

Untuk itu pada  penelitian selanjutnya, agar dapat dikembangkan pada ranah 

kualitas dari argumentasi siswa. 

3. Instrumen tes kemampuan berargumentasi hendaknya menyajikan 

permasalahan yang tidak dibahas dalam proses pembelajaran. 


