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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang berjumlah tiga puluh 

sembilan berasal dari tiga buku paket terbitan Erlangga, Kemendikbud, 

dan Yudhistira menunjukkan bahwa ketercapaian kualitas struktur pada 

sebagian besar LKPD masih rendah. Rendahnya kualitas struktur LKPD 

didasari karena banyak komponen Diagram Vee yang tidak dimunculkan 

serta rendahnya kualitas pada setiap komponen Diagram Vee berdasarkan 

rubrik skoring komponen Diagram Vee pada LKPD. Komponen yang 

mencakup pertanyaan fokus, objek/peristiwa, teori/konsep/prinsip, 

catatan/transformasi, dan klaim pengetahuan pada LKPD sebagian besar 

masih berada pada kualitas yang jauh dari kualitas ideal sehingga tidak 

mampu untuk saling berkaitan mejadi sebuah strategi yang dapat 

melatihkan metakognisi guna menumbuhkan kesadaran dalam 

membentuk pengetahuan. Selain itu, sebagian besar LKDP juga belum 

dapat memunculkan indikator-indikator literasi kuantitatif (interpretasi, 

representasi, kalkulasi, aplikasi/analisis, asumsi, dan komunikasi). Pada 

LKPD, sebagian besar baru dapat memunculkan satu sampai tiga 

indikator berupa interpretasi, kalkulasi, serta aplikasi/analisis dan baru 

satu LKPD dari seluruh LKPD yang di analisis yang dapat memunculkan 

representasi. Keberadaan indikator literasi kuantitatif pada LKPD pun 

baru dapat muncul pada dua komponen dari enam komponen Diagram 

Vee, yaitu komponen pertanyaan fokus dan komponen 

catatan/transformasi.  

5.2 Implikasi 

Implikasi pada penelitian ini adalah LKPD yang digunakan dalam 

pembelajaran IPA saat ini dapat dilakukan analisis struktur menggunakan 

rubrik Diagram Vee oleh pendidik dan pihak penyusun/pengembang 

LKPD sebelum digunakan oleh siswa dan untuk buku paket yang akan 

diterbitkan di masa mendatang. Selain itu, keberadaan literasi kuantitatif 

dalam LKPD juga perlu mendapat perhatian khusus agar pembelajaran 

IPA di SMP dapat menunjang kemampuan literasi kuantitatif di abad 21 

yang bersifat kuantitatif.  

5.3 Rekomendasi 
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Berdasarkan hasil penelitian ini, berikut adalah rekomendasi 

kepada pembuat kurikulum, program studi pendidikan biologi, pendidik, 

dan peneliti selanjutnya. Rekomendasi tersebut diuraikan sebagai berikut: 

1. Rekomendasi bagi Pendidik 
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Pendidik dapat lebih selektif dalam memilih dan menyusun LKPD untuk 

peserta didik. Sebelum menggunakan LKPD sebagai panduan praktikum, 

dapat di analisis dan di uji coba terlebih dahulu bagaimana pengaruhnya 

saat digunakan peserta didik sehingga dapat diperbaiki. Selain itu, melalui 

analisis kualitas struktur dan keberadaan literasi kuantitatif pada LKPD 

di penelitian ini, pendidik dapat memilih dan menggunakan LKPD yang 

memiliki kualitas struktur dan keberadaan literasi kuantitatif yang baik.  

2. Rekomendasi bagi Peneliti Selanjutnya 

Kepada peneliti selanjutnya, dapat menganalisis lebih dalam 

terkait kualitas isi dari LKPD. Bagaimana upaya LKPD dalam menunjang 

konsep yang akan peserta didik dapatkan. Bagaimana kaitan kualitas 

struktur dengan kualitas isi. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat 

menganalisis kemampuan literasi kuantitatif pada LKPD berdasarkan 

kerangka tuntutan literasi kuantitatif dalam kurikulum menggunakan 

rubrik yang dimodifikasi dari kerangka yang disusun Frith dan Gunston 

(2009). 
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