BAB V
SIMPULAN DAN REKOMENDASI
A.

Simpulan
Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman siswa tentang

produk kosmetik melalui pembelajaran bernalar menjadi lebih baik dari kondisi
sebelum pembelajaran bernalar. Secara umum, kondisi awal siswa berada pada
pemahaman yang miskonsepsi, namun setelah pembelajaran bernalar menjadi
benar. Peneliti membahas pemahaman yang dikuasi siswa mengenai kosmetik
menjadi 5 bagian, yaitu kandungan bahan kosmetik, funngsi kosmetik, dampak
penggunaan kosmetik, manfaat kosmetik, dan cara kerja kosmetik. Hasil analisis
pemahaman siswa mengenai kandungan bahan kosmetik pada awalnya
miskonsepsi, namun setelah pembelajaran bernalar menjadi benar. Berbeda
dengan hal tersebut, hasil analisis pemahaman siswa mengenai fungsi kosmetik
secara umum adalah pemahaman yang tidak lengkap meskipun sudah tidak
terdapat pemahaman yang miskonsepsi, namun pemahaman yang benar yang
dipahami siswa sangat rendah. Sedangkan hasil analisis pemahaman siswa
mengenai dampak kosmetik secara umum berada pada pemahaman yang tidak
lengkap. Berbeda dengan hal tersebut, hasil analisis pemahaman siswa mengenai
manfaat kosmetik secara umum berada pada pemahaman yang tidak lengkap,
meskipun demikian setelah pembelajaran bernalar terdapat pemahaman yang
benar dimana sebelumnya tidak terdapat pemahaman yang benar yang dipahami
siswa. Sedangkan hasil analisis pemahaman siswa mengenai cara kerja kosmetik
berada pada pemahaman yang benar dan hanya sedikit yang memiliki pemahaman
yang miskonsepsi.
Kemampuan penalaran siswa tentang penggunaan kosmetik melalui
pembelajaran bernalar secara umum berada pada level 2, dimana siswa hanya
mampu berargumentasi dengan komponen claim, data dan warrant. Meskipun
demikian, ada sebagian kecil siswa memiliki kemampuan penalaran pada level 4,
dimana komponen pada argumen sudah mencakup claim, data, warrant, backing,
dan qualifier/rebuttal. Namun tidak ada seorang siswa yang mampu bernalar
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sampai level 5, dimana semua komponen argumen terdapat pada pendapatnya.
Selain itu, kemampuan penalaran siswa tentang penggunaan kosmetik melalui
pembelajaran bernalar memiliki koherensi pada tingkat kurang koheren, dimana
siswa sudah mampu mengungkapkan claim yang logis dengan sebagian grounds
yang benar dan relevan, atau sebaliknya. Sejalan dengan hal tersebut, tingkat
koherensi pada level koheren adalah yang paling rendah dibandingkan dengan
ketiga level lainnya.
Kemampuan pengambilan keputusan melalui pembelajaran bernalar pada
penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pengambilan keputusan siswa tentang
penggunaan kosmetik secara umum berdasarkan rasionalistik. Dasar kemampuan
pengambilan keputusan berdasarkan penalaran rasionalistik ini mengindikasikan
siswa dalam mengambil keputusan memperhitungkan alternatif solusi dengan
berbagai faktor yang rasional dan ilmiah serta mempertimbangkan dampak yang
pernah terjadi dan yang akan terjadi dari suatu produk kosmetik. Meskipun
demikian, masih terdapat siswa yang mengambil keputusan atas dasar emotif dan
intuitif pada hasil akhir setelah pembelajaran bernalar.
B.

Rekomendasi
Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk turut serta dalam pengembangan

pendidikan khususnya pembelajaran Biologi di kelas lintas minat. Namun,
sejumlah batasan menjadi kelemahan pada penelitian ini. Keterbatasan penelitian
ini pula yang merumuskan sejumlah rekomendasi untuk pengembangan penelitian
di masa datang. Pertama, perlunya sampel penelitian yang lebih banyak.
Penelitian ini menggunakan sampel yang sedikit, sehingga menimbulkan
kelemahan pada saat menggeneralisasikan temuan dan kurang tergali informasi
penting sebagai data pada hasil dan pembahasan.
Kedua, diperlukan instrumen penelitian yang mampu menggali latar
belakang siswa dalam mengambil keputusan, misalnya angket siswa. Pada
penelitian ini sudah menggunakan wawancara untuk menggali jawaban siswa
mengenai alasan-alasan dari argumen yang diberikannya. Namun, masih ada
sebagian siswa yang gugup ketika dilakukan wawancara, sehingga penelusuran
jawaban lebih dalam tidak tersampaikan. Ketiga, diperlukan kegiatan evaluasi di
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setiap kegiatan pembelajaran bernalar agar dapat diketahui perkembangan
pemahaman, kemampuan bernalar, kemampuan pengambilan keputusan siswa
melalui

kegiatan

pembelajaran

bernalar

tersebut.

Keempat,

pada

saat

dilakukannya tes, sebaiknya siswa diperbolehkan untuk membuka sumber
referensi agar terlihat pola berpikir siswa.
Disamping rekomendasi yang didasarkan pada keterbatasan penelitian,
rekomendasi

juga

dirumuskan

sebagai

referensi

gagasan

untuk

mengembangkannya dalam dunia pendidikan. Pertama, penerapan hasil
penelitian dapat diarahkan pada pengembangan strategi pembelajaran berbasis
bernalar. Langkah ini lebih tepat dilakukan oleh guru biologi yang mengajar di
kelas lintas minat biologi, sehingga tidak hanya konsep-konsep biologi yang
mampu dipahami siswa tetapi siswa juga mampu mengembangkan berpikir kritis
dan logis.
Kedua, penerapan hail penelitian ini dapat diarahkan pada pengembangan
isu-isu sosial yang dapat dibahas secara ilmiah di dalam kelas Biologi dan
menjadi konten materi dalam kurikulum. Dengan menyajikan isu sosiosaintifik
siswa mampu berlajar secara kontekstual dengan permasalahan yang terjadi,
menggali fakta, menghadirkan bukti yang valid dimana dengan hal tersebut
pembelajaran menjadi lebih bermakna. Diharapkan di masa mendatang siswa
mampu mengkaji suatu fenomena yang terjadi di masyarakat dengan penuh
pertimbangan yang rasional sehingga dapat meminimalisir sisi negatif dari suatu
isu. Ketiga, pengembangan hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi
pengembangan kualitas guru dengan mengadakan pelatihan lebih intensif
sehingga guru lebih mahir dalam mengembangkan pembelajaran bernalar di kelas.

Reisa Dewi Sudradjat, 2016
PEMAHAMAN DAN KEMAMPUAN PENALARAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN SISWA SMA
TENTANG PENGUNAAN KOSMETIK
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

89

Reisa Dewi Sudradjat, 2016
PEMAHAMAN DAN KEMAMPUAN PENALARAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN SISWA SMA
TENTANG PENGUNAAN KOSMETIK
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

