
92 
 

Fitria Agustini, 2017 
PENINGKATAN KEMAMPUAN BERTANYA DAN PENGUASAAN KONSEP IPA  
MELALUI PENDEKATAN QUESTION FORMULATION TECHNIQUE (QFT) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap data hasil penelitian, 

peneliti dapat menarik kesimpulan: 

Pertama penggunaan pendekatan QFT dapat meningkatkan kemampuan siswa 

untuk bertanya ditunjukkan dari hasil analisis data pada kelas eksperimen jumlah 

pertanyaan yang dibuat siswa jauh lebih banyak dibanding dengan kelas kontrol. 

Namun pada penelitian ini tipe pertanyaan yang dibuat siswa pada kelas 

eksperimen paling banyak adalah tipe pertanyaan  mengumpulkan informasi 

secara faktual, dan pada  tipe pertanyaan mengumpulkan informasi prosedural, 

dan  menggorganisir informasi objektif, pertanyaan yang dibuat siswa masih 

sedikit. Sedangkan untuk tipe pertanyaan mengorganisir informasi asumsi, 

memperluas informasi hipotis dan spekulasi, belum nampak.  

Pertanyaan yang dibuat siswa pada kelas eksperimen lebih banyak pada level 

LOTS dan belum mampu membuat pertanyaaan pada level HOTS. Hal ini bisa 

disebabkan oleh berbagai hal salah satunya dikarenakan pengetahuan awal yang 

dimiliki siswa masih kurang sehinga menjadikan tahapan untuk berpikir tingkat 

tinggi pun kurang atau bisa juga Qfocus yang dibuat kurang bisa memancing 

siswa untuk membuat pertanyaan pada level HOTS. Peningkatan Kemampuan 

bertanya siswa dianalisis secara statistik menunjukkan rerata N-gain pada kelas 

eksperimen sebesar menunjukkan rerata yang lebih tinggi dari kelas kontrol. 

Lalu pada analisis Indikator soal dan tingkatan taksonomi Bloom revisi 

penguasaan konsep IPA kelas eksperimen yang kegiatan pembelejarannya 

menggunakan pendekatan QFT menunjukkan peningkatan yang signifikan, 

dimana hampir pada setiap indikator mengalami peningkatan, kecuali pada 

indikator yang memiliki tingkatan taksonimi bloom C4 (menganalisis) tidak 

menunjukkan perubahan yang signifikan, hal ini terjadi dimungkinkan karena 

siswa masih belum terbiasa terlatih dalam menyelesaikan soal tipe menganalisis. 

Tetapi pada kelas kontrol peningkatan yang terjadi pada setiap indikator tidak 

menunjukkan perubahan yang signifikan. Hal ini disebabkan pada kelas kontrol 
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dimana pembelajarannya menggunakan strategi biasa yaitu pembelajaran yang 

masih berpusat pada guru menyebabkan siwa kurang mampu meningkatkan 

kemampuannya dalam penguasaan konsep. 

Kedua terdapat perbedaan hasil penguasaan konsep IPA siswa dimana 

siswa yang pembelajaran menggunakan pendekatan QFT menunjukkan rerata 

Ngain kategori sedang, sedangkan retata Ngain kelas kontrol yang menggunakan 

strategi pembelajaran biasa berada pada kategori rendah. Hal ini menunjukkan 

bahwa pendekatan QFT dapat meningkatkan penguasaan konsep IPA siswa 

dimana tahapan membuat pertanyaan pada pendekatan QFT dapat melatih siswa 

untuk mengkontruksi ilmu pengetahuannya. 

Selain itu juga sikap siswa menunjukkan respon yang positif saat kegiatan 

pembelejaran menggunakan pendekatan QFT, hal ini ditunjukkan dengan respon 

jawaban angket siswa yang menunjukkan atusias atau motivasi yang tinggi dalam 

mengikuti pembelajaran.  

 

B. Implikasi  

Implikasi dari penelitian yang dilakukan sebagai berikut: 

1. Pembelajaran menggunakan pendekatan QFT mampu memotivasi siswa 

dalam membuat pertanyaan-pertanyaan pada setiap pembelajaran. 

2. Pembelajaran menggunakan pendekatan QFT menunjukkan dapat 

meningkatkan penguasaan konsep siswa dimana hal ini erat kaitannya dengan 

siswa mampu membuat pertanyaan dengan bantuan QFT. 

3. Penelitian menggunakan pendekatan QFT ini dilakukan sebanyak lima kali 

pertemuan dimana setiap pertemuannya mengindikasikan respon yang positf 

pada siswa dalam membuat pertanyaan 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, saran yang direkomendasikan 

sebagai berikut:  

1. Guru  diharapkan bisa mengimplementasikan pendekatan QFT untuk 

meningkatkan motivasi siswa dalam membuat pertanyaan karena dengan 
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siswa membuat pertanyaan menunjukkan pengaruh yang positif pada 

penguasaan konsep 

2. Pada peneliti yang akan mengembangkan pendekatan QFT dalam 

meningkatkan kemampuan bertanya diharapakan bisa lebih memahami 

tahapan pendekatan QFT terutama pada tahapan Qfocus dimana Qfocus ini 

sangat mempengaruhi motivasi siswa dalam membuat pertanyaan 

3. Pada Peneliti diharapkan dalam penelitiaanya melatihkan siswa bentuk-bentuk 

pertanyaan dan fungsinya karena dengan melatihkannya kepada siswa, peneliti 

beranggapan akan membantu siswa untuk membuat pertanyaan pada kategori 

pertanyaan yang levelnya HOTS, dimana peneliti pada penelitiannya 

melewatkan proses ini sehingga menjadi salah satu alasan mengapa siswa 

belum mampu menbuat pertanyaan pada level HOTS. 

 


