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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan hasil penelitian, 

maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 

1. Pembelajaran berbasis inkuiri dalam praktik sains dan rekayasa pada materi 

gempa bumi dan gunung api meningkatkan kemampuan literasi sains siswa 

dengan peningkatan sebesar 0,49 pada kompetensi menjelaskan fenomena 

ilmiah, mendesain dan mengevaluasi penyelidikan ilmiah serta 

menginterpretasi data dan bukti ilmiah  

2. Pembelajaran berbasis inkuiri dalam praktik sains dan rekayasa pada materi 

gempa bumi dan gunung api meningkatkan kemampuan literasi rekayasa siswa 

dengan peningkatan sebesar 0,36 pada kompetensi memahami prinsip dasar 

teknologi dan mengambangkan solusi dan mencapai tujuan. 

 

5.2 Implikasi 

Implikasi berdasarkan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut: 

1. Pembelajaran berbasis inkuiri dalam praktik sains dan rekayasa menjadikan 

siswa lebih mudah memahami materi IPA khususnya tema gempa bumi dan 

gunung api. 

2. Pembelajaran berbasis inkuiri dalam praktik sains dan rekayasa dapat 

diterapkan dalam pembelajaran IPA di SMP dengan tujuan untuk 

meningkatkan kemampuan literasi sains dan rekayasa siswa sehingga dapat 

digunakan sebagai tawaran bagi guru untuk diterapkan di sekolah. 

3. Penelitian mengenai pembelajaran berbasis inkuiri dalam praktik sains dan 

rekayasa terhadap peningkatan literasi sains dan rekayasa siswa menguatkan 

temuan dan hasil penelitian sebelumnya tentang penerapan pembelajaran untuk 

meningkatkan literasi sains dan rekayasa siswa. 
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5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi diatas, maka penelitian ini memberikan 

rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan diantaranya: 

1. Penting bagi guru maupun peneliti yang akan menerapkan pembelajaran 

berbasis inkuiri dalam praktik sains dan rekayasa untuk merencanakan 

perangkat pembelajaran serta instrumen pengukuran dengan baik agar 

pelaksanaan pembelajaran khususnya alokasi waktu serta kompetensi literasi 

sains dan rekayasa dapat terukur dengan baik. 

2. Dalam penerapan pembelajaran berbasis inkuiri dalam praktik sains dan 

rekayasa guru maupun peneliti perlu melakukan pengontrolan terhadap 

pekerjaan siswa melalui bimbingan pada masing-masing tahap, 

mengoptimalkan feedback siswa, serta penilaian kinerja yang optimal dalam 

kegiatan praktik sains maupun rekayasa. 

3. Perlunya penelitian lebih lanjut mengenai penerapan pembelajaran berbasis 

inkuiri dalam praktik sains dan rekayasa terhadap peningkatan literasi sains dan 

literasi rekayasa pada tingkat kemampuan siswa yang berbeda. 

 

 

 

 


