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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data hasil penelitian, pengolahan, dan analisisnya, maka 

kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kualitas bahan ajar Teori Kinetik Gas menggunakan multi mode visualisasi 

untuk implementasi model pembelajaran levels of inquiry yang 

dikembangkan layak digunakan dengan kategori sangat baik. 

2. Peningkatan kemampuan literasi sains siswa yang menerapkan bahan ajar 

Teori Kinetik Gas menggunakan multi mode visualisasi pada model 

pembelajaran levels of inquiry lebih tinggi secara signifikan dibandingkan 

dengan siswa yang menerapkan bahan ajar Teori Kinetik Gas menggunakan 

singgel mode visualisasi pada model pembelajaran levels of inquiry. 

3. Hampir seluruh siswa memberikan tanggapan setuju terhadap manfaat dan 

kelebihan-kelebihan bahan ajar Teori Kinetik Gas yang menggunakan multi 

mode visualisasi pada model pembelajaran levels of inquiry dalam membantu 

mempermudah proses pembelajaran. 

  

B. Implikasi 

Bahan ajar Teori Kinetik Gas yang menggunakan multi mode visualisasi 

sangat baik untuk mendukung kelancaran implementasi model pembelajaran 

levels of inquiry dan cukup baik pula untuk melatihkan kemampuan literasi sains 

siswa SMA, hal ini terjadi karena karakteristik bahan ajar dengan multi mode 

viualisasi sangat cocok dengan kebutuhan kemampuan berinkuiri yang ada pada 

tiap tahap pembelajaran levels of inquiry juga sejalan dengan aspek-aspek dalam 

domain literas sains baik aspek pengetahuan, kompetensi, maupun sikap 

walaupun masih kurang baik dalam melatihkan kemampuan mengukur variabel 

secara langsung menggunakan alat ukur. Oleh karena itu, perlu adanya tinda lanjut 
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baik dalam rangka perluasan penggunaannya maupun pengembangan pada materi 

fisika lainnya agar berdampak lebih kuat dan kontinyu. 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan kekuatan dan kelemahan hasil penelitian yang telah dilakukan, 

dapat direkomendasikan hal-hal berikut: 

1. Karakteristik multi mode visualisasi dalam bahan ajar fisika perlu 

dikembangkan pada materi lainnya karena akan sangat baik membantu siswa 

dalam memahami baik konsep maupun fenomena yang terjadi oleh karena itu 

pemilihan materi yang lebih tepat akan sangat mempengaruhi keberhasilan 

bahan ajar ini.  

2. Penerapan bahan ajar Teori Kinetik Gas dengan multi mode visualiasi pada 

model pembelajaran levels of inquiry perlu terus diujicobakan hingga tahap 

Hypothetical Inquiry dengan kemampuan berinkuiri yang dimiliki siswa. 

3. Penerapan bahan ajar Teori Kinetik Gas dengan multi mode visualiasi pada 

model pembelajaran levels of inquiry berikutnya sebaiknya 

mengkolaborasikan antara percobaan virtual dengan percobaan nyata agar 

peningkatan kemampuan berinquiry siswa semakin optimal. 

4. Hasil positif dari penelitian ini perlu ditindaklanjuti dengan menularkan 

kreatifitas dalam mengembangkan bahan ajar melalui kelompok guru-guru 

fisika seperti MGMP baik di tingkat sekolah, kabupaten, bahkan provinsi.   

 


