
 

 

101 

Lusi Septianti, 2017 
PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA INKUIRI TERBIMBING PERCOBAAN SEL SURYA BERBASIS SENSITASI 

PEWARNA DAN POTENSINYA UNTUK MEMBANGUN LITERASI SAINS SISWA SMA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai kontruksi lembar 

kerja inkuiri tembimbing percobaan sel surya berbasis sensitasi pewarna yang 

berpotensi membangun literasi sains siswa SMA, diperoleh simpulan, impikasi dan 

rekomendasi. Simpulan, implikasi dan rekomendasi dijelaskan sebagai berikut. 

 

5.1. Simpulan 

Rumusan tujuan pembelajaran yang digunakan sebagai dasar dalam 

pengembangan lembar kerja mengakomodir konteks tentang sel surya berbasis 

sensitasi pewarna, konten kimia sel volta, unsur titanium, senyawa ionik dan larutan 

elektrolit sebagai konsep dasar dalam lembar kerja. Tujuan tersebut menggunakan 

kata kerja operasional yang memadukan kompetensi PISA 2015, Kompetensi Inti 

(KI) dan Kompetensi Dasar (KD) kurikulum 2013. Tujuan pembelajaran diarahkan 

agar dapat berpotensi membangun literasi sains siswa SMA. 

Hasil validasi oleh lima orang validator terhadap teks dasar sebagai acuan 

dalam penyusunan lembar kerja menunjukan hasil yang valid dengan saran-saran 

perbaikan secara umum berupa perbaikan gambar, perbaikan susunan kalimat, 

penyerderhanaan konsep, penambahan penjelasan dari konteks maupun konten 

serta penggunaan istilah yang konsinsten. Sedangkan perbaikan lembar kerja secara 

umum berupa perbaikan dalam wacana, perbaikan gambar, dan perbaikan arahan 

pertanyaan. 

Hasil uji pengembangan menunjukan bahwa secara umum partisipan sudah 

dapat melaksanakan setiap tahapan inkuiri dalam lembar kerja. Berdasarkan hasil 

jawaban partisipan dalam lembar kerja, terdapat 15 arahan dalam lembar kerja yang 

sudah memenuhi kriteria ketuntasan belajar (nilai diatas 75) dan 3 arahan yang 

belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar (nilai dibawah 75) sehingga dilakukan 

perbaikan terhadap wacana maupun arahan pertanyaan dalam lembar kerja.  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dinyatakan bahwa telah diperoleh 

produk lembar kerja inkuiri tembimbing percobaan sel surya berbasis sensitasi 
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pewarna yang berpotensi membangun literasi sains siswa SMA. Produk tersebut 

dikembangkan dengan memadukan konteks keteknologian serta disusun sesuai 

kompetensi yang diperlukan siswa untuk dapat membangun literasi sains 

berdasarkan Kurikulum 2013 dan PISA 2015. 

 

5.2. Implikasi 

Berdasarkan produk lembar kerja inkuiri terbimbing percobaan sel surya 

berbasis sensitasi pewarna yang telah dikonstruksi memberikan implikasi untuk 

dapat dilakukan disseminate (penyebaran) dengan uji keterlaksanaannya dalam 

pembelajaran di sekolah pada penelitian selanjutnya. 

 

5.3. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa 

rekomendasi tekait penelitian ini, yaitu: 

1. Lembar kerja inkuiri terbimbing percobaan sel surya berbasis sensitasi pewarna 

dapat digunakan sebagai salah satu alternatif bahan ajar yang berpotensi 

membangun literasi sains siswa SMA. 

2. Uji pengembangan yang dilakukan masih mengggunakan partisipan yang sangat 

terbatas, sehingga lembar kerja yang dikonstruksi belum dapat digeneralisasikan 

kelayakannya dalam membangun literasi sains siswa SMA secara umum. Oleh 

karena itu, masih perlu dilakukan uji pengembangan dengan partisipan yang 

lebih banyak dan beragam kemampuan kognitifnya. 

3. Proses validasi yang dilakukan hanya berup validasi isi teks dasar dan isi lembar 

kerja, sedangkan validasi konstruk dan ukuran belum dilakukan sehingga perlu 

dilakukan pada penelitian selh anjutnya.  


