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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data hasil penelitian, pengolahan dan analisis, maka 

kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Peningkatan literasi sains aspek kompetensi siswa yang mendapatkan 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran LoI lebih tinggi secara 

signifikan dibandingkan dengan siswa yang mendapatkan pembelajaran 

demonstrasi interaktif pada materi Fluida Statis.  

2. Peningkatan literasi sains aspek sikap siswa yang mendapatkan 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran LoI lebih tinggi secara 

signifikan dibandingkan dengan siswa yang mendapatkan pembelajaran 

demonstrasi interaktif pada materi Fluida Statis.  

 

B. Implikasi 

Pembelajaran Fisika dengan model LoI yang menghadapkan siswa pada 

permasalahan kontekstual dan berinkuiri ilmiah telah melatihkan siswa untuk 

dapat menemukan konsep yang ilmiah sehingga proses pembelajaran Fisika 

yang dialami siswa lebih bermakna karena siswa terlibat langsung dan aktif 

dalam proses pembelajaran. 

 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan kekuatan dan kelemahan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, dapat direkomendasikan antara lain: 

1. Pemilihan materi yang akan digunakan sebagai penstimulus siswa dalam 

belajar pada model pembelajaran Levels of Inquiry (LoI) pada penelitian 

selanjutnya hendaknya disesuaikan dengan perkembangan kognitif siswa. 

Masalah yang dipilih dalam penerapan model LoI ini adalah masalah yang 

benar-benar dihadapi siswa dalam kehidupan sehari-harinya sehingga 

memudahkan siswa untuk memahaminya dan menerapkan konsep fisika 

tersebut dalam kehidupan sehari-harinya.  
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2. Penerapan model pembelajaran Levels of Inquiry (LoI) pada pembelajaran 

Fisika dapat dilakukan hingga tahap Hypothetical Inquiry dengan melihat 

kemampuan berinkuiri yang dimiliki siswa. 

3. Untuk lebih mendapatkan data yang akurat mengenai literasi sains pada 

aspek sikap, selain menggunakan instrumen tes, peneliti dapat 

menggunakan lembar observasi sikap yang dapat lebih menguatkan 

peningkatan aspek sikap literasi sains siswa.  

 


