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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan data, analisis dan pembahasan 

maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peningkatan kemampuan translasi antar modus representasi siswa yang 

mendapatkan pembelajaran argument-based inquiry menggunakan 

pendekatan multi representasi secara signifikan lebih tinggi daripada siswa 

yang mendapatkan pembelajaran argument-based inquiry tanpa 

menggunakan pendekatan multi representasi. Peningkatan setiap aspek 

kemampuan translasi antar modus representasi siswa yang mendapatkan 

pembelajaran argument-based inquiry menggunakan pendekatan multi 

representasi berada pada kategori tinggi dan sedang., dimana kemampuan 

translasi antar modus representasi verbal-diagram benda bebas dan verbal-

matematika mengalami peningkatan yang paling kecil, sedangkan 

kemampuan translasi antar modus representasi grafik-verbal dan diagram 

benda bebas-matematika mengalami peningkatan yang paling besar 

dibandingkan aspek yang lain. 

2. Peningkatan kemampuan berargumentasi siswa yang mendapatkan 

pembelajaran argument-based inquiry menggunakan pendekatan multi 

representasi secara signifikan lebih tinggi daripada siswa yang 

mendapatkan pembelajaran argument-based inquiry tanpa menggunakan 

pendekatan multi representasi. Peningkatan kemampuan menyatakan tiap 

komponen argumentasi untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki 

pola yang sama yakni kemampuan menyatakan dukungan paling rendah 

dibandingkan dengan kemampuan menyatakan pembenaran, bukti, dan 

klaim. Namun, pada kelas eksperimen peningkatan kemampuan 

menyatakan bukti berada pada kategori tinggi dan pembenaran berada pada 

kategori sedang, sedangkan pada kelas kontrol peningkatan kemampuan 
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menyatakan bukti berada pada kategori sedang dan pembenaran berada 

pada kategori rendah. 

 

B. Implikasi 

Implikasi hasil penelitian ini diuraikan sebagai berikut: 

1. Implikasi untuk guru yaitu dalam meningkatkan kemampuan translasi antar 

modus representasi dibutuhkan waktu dan usaha yang berkelanjutan, 

sehingga guru perlu memberikan kesempatan kepada siswa dalam membuat 

dan menjelaskan representasi sebagai cara untuk membiasakan siswa 

mengonstruksi suatu representasi. Selain itu, guru juga perlu mendorong 

siswa dalam menggunakan multi modus representasi dalam menyatakan 

pemahamannya mengenai suatu konsep dengan cara fokus pada kemampuan 

translasi antar modus representasi dalam menjelaskan konsep tertentu. 

2. Implikasi untuk guru yaitu dalam meningkatkan kemampuan 

berargumentasi dibutuhkan waktu dan usaha yang berkelanjutan, sehingga 

guru perlu memfasilitasi siswa untuk membuat argumen berdasarkan hasil 

inkuiri serta membaca literatur lain yang berkaitan dengan konsep yang 

dipelajari sebagai cara untuk membiasakan siswa dalam menyatakan ide-ide 

siswa berupa klaim, bukti, pembenaran, dan dukungan. Selain itu, untuk 

memberikan pembenaran dan dukungan bisa dilatihkan melalui bentuk 

penugasan sehingga siswa memeproleh kesempatan untuk mencari 

tambahan informasi dan mengolah informasi. 

3. Implikasi untuk pihak sekolah yaitu penerapan argument-based inquiry 

menggunakan pendekatan multi representasi fokus pada kegiatan inkuiri 

yang membutuhkan peralatan lab dan media yang memadai, sehingga pihak 

sekolah seyogianya menyediakan atau memfasilitasi peralatan lab serta 

menyediakan infocus untuk menunjang kegiatan pembelajaran.  

 

C. Rekomendasi 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diajukan rekomendasi 

untuk penelitian lebih lanjut mengenai penerapan argument-based inquiry 



90 
 

 
Iin Suminar, 2016 
PENERAPAN MODEL ARGUMENT-BASED INQUIRY MENGGUNAKAN PENDEKATAN MULTI 
REPRESENTASI UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN TRANSLASI ANTAR MODUS REPRESENTASI 
DAN KEMAMPUAN BERARGUMENTASI SISWA SMA PADA MATERI FLUIDA STATIS  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

menggunakan pendekatan multi representasi untuk dilengkapi dengan 

pembuatan Slowmation (singkatan dari Slow Animation) oleh siswa. 

Slowmation merupakan suatu cara baru untuk membuat animasi sehingga siswa 

mempunyai cara baru untuk mempelajari konsep sains. Slowmation ini 

mendorong siswa untuk menggunakan multi modus representasi 5Rs 

(background notes, storyboard, model, digital photograph, animation). 

Penerapan argument-based inquiry menggunakan pendekatan multi 

representasi yang dilengkapi dengan pembuatan slowmation ini memfasilitasi 

siswa dalam menyatakan hasil inkuiri menggunakan multi modus representasi 

dimana dalam menyatakan tiap komponen argumentasi disajikan dalam bentuk 

slowmation. Adapun dalam pelaksanaan penelitiannya bisa fokus pada satu 

konsep saja.  

 


