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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

A. Simpulan  

Pemahaman Nature of Science (NOS) dan keterampilan berpikir kreatif 

siswa mengalami peningkatan setelah melakukan proses pembelajaran 

menggunakan pendekatan explicit-reflective. Peningkatan pemahaman NOS dan 

keterampilan berpikir kreatif yang terjadi berbeda secara signifikan dengan nilai 

KKM mata pelajaran IPA. Peningkatan ini disebabkan karena dalam tahapan 

pendekatan explicit-reflective siswa diarahkan untuk mampu menemukan berbagai 

permasalahan berdasarkan fenomena yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari 

sehingga pembelajaran bersifat konkret  dan siswa juga diarahkan untuk mampu 

menyelesaikan permasalahan yang ditemukan secara mandiri melalui pencarian 

informasi baik dari fenomena dan menghubungkannya dengan konsep-konsep 

sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna.  

Peningkatan pemahaman Nature of Science dan keterampilan berpikir kreatif 

terjadi pada setiap aspek dengan tingkat peningkatan yang berbeda-beda. Aspek 

yang paling peningkatannya paling tinggi untuk kategori pemahaman Nature of 

Science adalah sosial dan budaya, sedangkan aspek sains bersifat empiris berada 

pada urutan paling rendah. Untuk keterampilan berpikir kreatif peningkatan yang 

paling tinggi terdapat pada indikator evaluation dan yang paling rendah adalah 

fluency. Peningkatan yang terjadi pada aspek-aspek pemahaman Nature of Science 

dan indikator keterampilan berpikir kreatif juga terjadi karena siswa  merasa 

sangat termotivasi melakukan pembelajaran menggunakan pendekatan explicit-

reflective yang melibatkan mereka untuk menemukan berbagai konsep secara 

mandiri  dan bekerja layaknya seorang ilmuwan, hal ini ditunjukkan dari hasil 

tanggapan siswa yang rata-rata memberikan tanggapan positif terhadap 

pembelajaran yang dilakukan. 

 

B. Implikasi 
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Penelitian ini telah menunjukkan bahwa dengan penerapan pendekatan 

explicit-reflective yang mengarahkan siswa berpikir dan bekerja layaknya seorang 

ilmuwan yang menemukan pengetahuan dapat melatih siswa untuk membangun 

dan mengonstruksi pengetahuannya sendiri dan mampu untuk meningkatkan 

berbagai keterampilan belajar yang dibutuhkan untuk mengembangkan literasi 

sains siswa seperti keterampilan memahami fenomena alam dan perubahan yang 

terjadi, keterampilan mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam 

kehidupan, keterampilan menghubungkan antara konten sains dan teknologi, dan 

keterampilan mempertanggungjawabkan apa terhadap hasil belajar yang diperoleh 

sehingga materi yang diajarkan menjadi lebih bermakna dan dapat digunakan 

dalam memecahkan berbagai permasalahan 

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dengan implementasi pendekatan 

explicit-reflective berbasis socioscientific issues dapat mengembangkan 

keterampilan berpikir siswa karena pembelajaran yang dilakukan menjadi lebih 

konkret sehingga siswa lebih mudah memahami materi dan mampu untuk 

menghubungkan fenomena yang terjadi dilingkungannya dan pengetahuan yang 

diperoleh.   

 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disaran 

beberapa hal terkait pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

explicit-reflective yaitu sebagai berikut yaitu: 

1. Sebaiknya pembelajaran dilakukan dengan melibatkan langsung siswa  

dengan fenomena yang terjadi seperti melakukan observasi lapangan jika 

fenomena yang diajarkan mudah ditemukan dilingkungan rumah dan 

sekolah.  

2. Dalam penelitian ini tidak semua aspek pemahaman Nature of Science dan 

keterampilan berpikir kreatif karena terkendala pada materi. Jadi untuk 

mendapatkan hasil yang lebih baik sebaiknya memilih materi yang bisa 

mencakup kesemua aspek agar benar-benar dapat mengukur pemahaman 

NOS dan keterampilan berpikir kreatif siswa. 
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3. Penyusunan instrumen penilaian harus lebih diperhatikan lagi dan lebih 

bervariasi   

4. Alokasi waktu pembelajaran harus benar-benar direncanakan dengan matang 

agar terlaksana dengan baik. 

5. Siswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran sebaiknya lebih di 

motivasi lagi atau diberikan tugas rumah sebagai tugas tambahan. 


