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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai yang telah dilakukan 

tentang penerapan model pemebelajaran LC5E menggunakan pendekatan SWH 

dalam pembelajaran IPA Terpadu untuk meningkatkan kemampuan argumentasi 

ilmiah dan penguasaan konsep siswa SMP, diperoleh simpulan sebegai berikut: 

1. Peningkatan kemampuan argumentasi ilmiah siswa yang memperoleh 

pembelajaran LC5E menggunakan pendekatan SWH berada pada kriteria 

sedang dengan perolehan <g> sebesar 0,58 lebih tinggi dibandingkan dengan 

siswa yang memperoleh pembelajaran LC5E tanpa menggunakan pendekatan 

SWH berada pada kriteria rendah dengan perolehan <g> sebesar 0,30. 

Terdapat perbedaan yang signifikan peningkatan kemampuan argumentasi 

ilmiah antara siswa yang memperoleh pembelajaran LC5E menggunakan 

pendekatan SWH dengan siswa yang memperoleh pembelajaran LC5E tanpa 

menggunakan pendekatan SWH. Peningkatan semua aspek kemampuan 

argumentasi ilmiah yang meliputi kemampuan membuat klaim yang akurat 

sesuai dengan permasalahan, menyertakan dan menganalisis data untuk 

mendukung klaim, menjelaskan hubungan antara data dan klaim 

(pembenaran/warrant), dan melandasi pembenaran untuk mendukung klaim 

(dukungan/backing) pada siswa yang memperoleh pembelajaran LC5E 

menggunakan pendekatan SWH lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang 

memperoleh pembelajaran LC5E tanpa menggunakan pendekatan SWH. 

2. Peningkatan penguasaan konsep siswa yang memperoleh pembelajaran LC5E 

menggunakan pendekatan SWH berada pada kriteria sedang dengan perolehan 

<g> sebesar 0,53 lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang memperoleh 

pembelajaran LC5E tanpa menggunakan pendekatan SWH berada pada 

kriteria sedang dengan perolehan <g> sebesar 0,39. Terdapat perbedaan yang 

signifikan peningkatan penguasaan konsep antara siswa yang memperoleh 

pembelajaran LC5E menggunakan pendekatan SWH dengan siswa yang 
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memperoleh pembelajaran LC5E tanpa menggunakan pendekatan SWH. 

Peningkatan semua aspek penguasaan konsep yang meliputi mengingat (C1), 

memahami (C2), menerapkan (C3), dan menganalisis (C4) pada siswa yang 

memperoleh pembelajaran LC5E menggunakan pendekatan SWH lebih tinggi 

dibandingkan dengan siswa yang memperoleh pembelajaran LC5E tanpa 

menggunakan pendekatan SWH. 

3. Siswa memberikan tanggapan menyetujui penerapan pembelajaran LC5E 

menggunakan pendekatan SWH. Hampir seluruh siswa menyatakan bahwa 

penerapan pembelajaran LC5E menggunakan pendekatan SWH menarik, 

meningkatkan minat dan rasa ingin tahu siswa, meningkatkan motivasi 

belajar, mendorong siswa dalam mengungkapkan gagasan dan pendapat, 

menghargai pendapat orang lain, melatih tanggung jawab, membantu dalam 

mengembangkan kemampuan argumentasi ilmiah dan mempermudah dalam 

menguasai konsep yang sedang dipelajari. 

 

B. IMPLIKASI 

Temuan-temuan dalam penelitian ini memberikan beberapa implikasi sebagai 

berikut: 

1. Pembelajaran LC5E menggunakan pendekatan SWH dapat menjadi alternatif 

model pembelajaran yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan 

argumentasi ilmiah dan penguasaan konsep siswa. 

2. Pembelajaran LC5E menggunakan pendekatan SWH dapat diadaptasi oleh 

guru IPA di lapangan dalam mengembangkan model pembelajaran yang 

inovatif dalam upaya memperkuat proses pembelajaran untuk menunjang 

tuntutan kurikulum 2013 guna memenuhi kebutuhan penyempurnaan pola 

pikir pembelajaran yang berpusat pada siswa, interaktif, kolaboratif, 

menumbuhkan tanggung jawab belajar, menumbuhkan terjadinya pertukaran 

pengetahuan dan gagasan, serta berpikir logis dan kritis. 

3. Pembelajaran LC5E menggunakan pendekatan SWH dapat diadaptasi sebagai 

bahan pertimbangan dalam pengembangan inovasi pembelajaran, 

pengembangan bahan ajar, dan sebagainya.  
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C. REKOMENDASI 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka peneliti menyampaikan 

rekomendasi dan saran sebagai berikut: 

1. Capaian peningkatan kemampuan argumentasi ilmiah siswa dan penguasaan 

konsep melalui model pembelajaran LC5E menggunakan pendekatan SWH 

pada penelitian ini masih berada pada kategori sedang. Agar peningkatan 

kemampuan argumentasi ilmiah tinggi sebaiknya guru membiasakan siswa 

dalam aktivitas Science Writing Heuristic (SWH). Pada penelitian ini 

kemampuan argumentasi ilmiah yang dibekalkan kepada siswa meliputi 

kemampuan membuat klaim yang akurat sesuai dengan permasalahan, 

menyertakan dan menganalisis data untuk mendukung klaim, menjelaskan 

hubungan antara data dan klaim (pembenaran/warrant), dan melandasi 

pembenaran untuk mendukung klaim (dukungan/backing). Adapun 

kemampuan untuk menolak atau menyanggah klaim (anggahan/rebuttal) 

tidak dibekalkan. Oleh karena itu perlu penelitian lebih lanjut untuk 

mengetahui kemampuan siswa dalam membuat sanggahan (rebuttal). 

2. Pembelajaran LC5E menggunakan pendekatan SWH merupakan model 

pembelajaran baru dan jarang dilakukan sehingga pada pertemuan awal 

pembelajaran sebaiknya guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan secara 

keseluruhan, agar siswa merasa terbiasa dengan model pembelajaran LC5E 

menggunakan pendekatan SWH.S 


