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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI  

A. Simpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh rata-rata 

peningkatan literasi saintifik siswa pada kategori sedang dengan n-gain sebesar 

0.69. Adapun pada kompetensi menjelaskan fenomena ilmiah pada indikator 

mengingat dan menerapkan pengetahuan ilmiah yang sesuai mengalami 

peningkatan dengan kategori tinggi (0.80). Sedangkan untuk kompetensi 

mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah pada indikator mengusulkan 

cara mengeksplorasi pertanyaan yang diberikan dengan kategori sedang (0.68). 

Pada kompetensi  menginterpretasi data dan bukti ilmiah mengalami peningkatan 

sedang (0.65) pada indikator menganalisis dan menafsirkan data serta menarik 

kesimpulan yang tepat dan peningkatan sedang (0.57) pada indikator 

mengevaluasi argumen dan bukti dari berbagai sumber. Dari data-data tersebut 

menunjukkan bahwa pendekatan santifik dipandang cocok untuk meningkatkan 

kompetensi literasi saintifik siswa pada indikator-indikator tersebut.  

Hasil respon siswa dari LKS menunjukkan ada beberapa tahapan yang 

belum mampu melatihkan kompetensi literasi saintifik secara optimal yaitu tahap 

menanya, mengumpulkan informasi dan mengasosiasi. Oleh karena itu RPP yang 

paling utama untuk diperbaiki yaitu pertama, pada tahap menanya pertanyaan 

yang diajukan siswa umumnya bukan pertanyaan penyelidikan. Kedua, pada tahap 

mengumpulkan informasi  siswa dilatih kompetensi mengevaluasi dan merancang 

penyelidikan ilmiah. Hasil evaluasi LKS menunjukkan bahwa hanya sebagian 

kecil siswa yang mampu menenetukan prosedur percobaan dengan benar.  Ketiga, 

pada tahap mengasosiasi, kemampuan siswa pada kompetensi menginterpretasi 

data dan bukti ilmiah masih perlu dioptimalkan, siswa masih belum mampu 

menunjukkan gagasan / ide berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. 

B. Implikasi dan Rekomendasi 
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Beberapa kendala dan kelemahan pada penelitian ini, perlu diminimalisir 

dalam upaya mengoptimalkan tujuan penelitian. Hal ini bisa dilakukan dengan 

cara :  
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1. Instrumen Tes  

Penelitian ini menggunakan soal-soal yang tidak dapat mengukur seluruh 

indikator kompetensi literasi saintifik meningat instrument yang dibuat 

merupakan jenis soal essay dan diberikan pada satu kali pretest – posttest. Untuk 

penelitian selanjutnya, instrument tes dapat dibuat menggunakan seluruh indikator 

dengan membaginya pada setiap pertemuan untuk dilakukan pretest posttest. 

Pemberian pretest dan posttest dapat dilakukan setiap pertemuan dengan indikator 

yang berbeda, sehingga penelitian selanjuntya dapat menggambarkan kompetensi 

literasi saintifik pada setiap indikator. 

2. Pengoptimalan dalam Kegiatan Pembelajaran  

Tahap Menanya, pada tahap ini skill peneliti harus ditingkatkan untuk 

mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan stimulus agar siswa mampu mengajukan 

pertanyaan penyelidikan dengan tepat. Tahap Mengumpulkan Informasi, dalam 

mengumulkan informasi siswa dilatih agar dapat merancang suatu percobaan. Hal 

ini masih harus terus dioptimalkan, guru harus mampu membimbing siswa secara 

optimal dan menyeluruh dalam menentukan prosedur terutama dalam hal 

merangkai rangkaian listrik. Percoban energi dan daya listrik pada penelitian ini 

menggunakan rangkaian AC yang kemungkinan besar akan terjadi miskonsepsi, 

oleh karena itu desain-desain percobaan masih harus diperbaharui agar 

pemahaman menganai konsep konsep pada listrik dinamis dapat meningkat dan 

tidak terjadi miskonsepsi antara listrik DC dan listrik AC.  Tahap Mengasosiasi, 

kompetensi menginterpretasi data dan bukti ilmiah dilatihkan pada tahap ini. 

Untuk dapat mengeinterprtasi data dan bukti ilmiah, pertanyaan pada LKS harus 

benar-benar menunjukkan siswa mengemukakan gagasan-gagasanya. Tahap 

Mengkomunikasikan, tidak ada evaluasi untuk tahap mengkomunikasikan pada 

tahap ini. Untuk penelitian selanjutnya dapat dibuat evaluasi terstruktur untuk 

menilai presentasi dan proses diskusi siswa sehingga kompetensi literasi saintifik 

dapat tergambarkan dengan jelas dan pasti. 

3. Rencana Pembelajaran  

Selanjutnya hasil penelitian ini berupa draft RPP yang telah diperbaiki 

berdasarkan analisis peneliti terhadap pembelajran yang berlangsung sebelumnya 
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(lampiran B). RPP ini dapat diperbaharui dan disempurnakan kembali sesuai 

dengan kebutuhan peneliti selanjutnya pada waktu mendatang. 


