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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian, maka 

didapatkan kesimpulan bahwa kemampuan argumentasi siswa 

mengenai permasalahan penggunaan pestisida sintetis dinyatakan 

cukup baik dan penilaian diri siswa terhadap kemampuan 

pengambilan keputusan mengenai permasalahan penggunaan 

pestisida sintetis masuk kedalam kriteria tinggi. Adapun rinciannya 

adalah sebagai berikut : 

1. Kemampuan argumentasi siswa SMA kelas X mengenai 

Permasalahan Penggunaan pestisida sintetis dinyatakan cukup 

baik. Kemampuan argumentasi siswa terdiri dari dua aspek, 

pertama kelengkapan komponen argumentasi, sebagian besar 

siswa sudah cukup baik dalam menyajikan argumentasinya, 

dibuktikan dengan kemampuan siswa dalam menyajikan tiga 

komponen utama argumentasi yaitu, claim 96,33%, data 

68,16% dan warrant 67,76%, dari hasil kelengkapan komponen 

argumentasi tersebut dapat dikelompokkan pula kedalam 

beberapa level kemampuan argumentasi, untuk aspek level 

argumentasi siswa ini secara umum siswa hanya mampu 

menyajikan claim dan data atau dengan warrant maka 

dikelompokkan kedalam level 2 dengan perolehan persentase 

sebesar 79,41%. Kemudian aspek kedua untuk kekuatan 

argumentasi siswa secara umum kekuatan argumentasi siswa 

berada pada kategori kurang koherensi (KK) atau argumentasi 

siswa hanya berupa claim yang logis dengan didukung hanya 

salah satu dari ground (data, warrant atau backing) dengan 

perolehan persentase sebanyak 78,57%.  

2. Rata-rata kemampuan pengambilan keputusan akhir siswa 

sebesar 73,85%  atau tingkat kemampuan pengambilan 

keputusan siswa masuk kedalam kriteria tinggi. Hal ini 

berdasarkan perolehan persentasi pada setiap indikator 

kemampuan pengambilan keputusan siswa yaitu 79,27% untuk 
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mendefinisikan masalah dan penyebabnya, 57,85% untuk 

mengidentifikasi alternatif pemecahan masalah, 85% untuk 

menganalisis resiko dan konsekuensi pilihan. 64,28% untuk 

memilih alternatif pilihan serta 82,86% untuk mengevaluasi 

keputusan. 

 

B. Implikasi dan Rekomendasi 

Dengan hasil dari penelitian ini yaitu penelitian yang 

membahas tentang kemampuan argumentasi dan pengambilan 

keputusan siswa SMA mengenai permasalahan penggunaan 

pestisida sintetis, penulis harapkan bisa menjadi referensi bagi calon 

peneliti lain untuk melakukan penelitian sejenis dan atau penelitian 

lain yang bertujuan meningkatkan kemampuan dari argumentasi 

dan pengambilan keputusan siswa SMA terhadap salah satu isu 

sosio sains lainnya. Selain itu, dapat pula menjadi acuan bagi para 

guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas yang 

mengangkat isu sosial sebagai sumber belajar siswa sehingga proses 

pembelajaran bisa lebih menarik dan memotivasi siswa agar lebih 

terlibat dalam proses pembelajaran baik di kelas ataupun di luar 

kelas, karena bagaimana pun kemampuan argumentasi adalah salah 

satu kemampuan berfikir yang harus dimiliki siswa agar bisa 

mencapai indikator pencapaian dari kurikulum 2013 yang sedang 

berlangsung ini. 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan terkait 

argumentasi dan pengambilan keputusan siswa SMA kelas X 

mengenai permasalahan penggunaan pestisida, terdapat beberapa 

rekomendasi yang disarankan penulis bagi calon peneliti yang 

berencana melakukan penelitian sejenis, adalah sebagai berikut : 

1. Perlu adanya wawancara yang terencana dan terstruktur kepada 

siswa selain soal uraian sehingga jawaban siswa yang berupa 

argumentasi dari uraian soal yang apabila terdapat bagian yang 

dirasa belum jelas bisa ditindak lanjuti pada sesi wawancara 

langsung kepada siswa yang bersangkutan. 

2. Perlu adanya pendataan siswa yang  peserta penelitian baik itu 

nomor handphone atau biodata lengkap siswa, hal ini bertujuan 

apabila dalam proses pengolahan data masih ada data yang 
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kurang dan memerlukan data tambahan akan lebih mudah 

menghubungi siswa yang bersangkutan. 

3. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis rasa perlu adanya 

penelitian sejenis yang lebih mentargetkan meningkatkan 

kemampuan beragumentasi siswa karena dengan hanya metode 

diskusi di dalam kelompok rasanya masih kurang bisa 

memotivasi siswa untuk lebih memaksimalkan kemampuan 

berargumentasinya. Perlu diberikan model pembelajaran yang 

mengkhususkan kepada peningkatan kemampuan argumentasi 

sebagai contoh penulis merekomendasikan model pembelajaran 

Argument-Driven Inquiry (ADI). 

4. Untuk mengukur kemampuan pengambilan keputusan siswa 

ada baiknya dilakukan dengan soal uraian seperti pada 

kemempuan argumentasi agar lebih bisa lebih dalam 

pembahasan yang dilakukan nantinya, karena berdasarkan 

penelitian yang sudah dilakukan dengan menggunakan 

kuisioner walaupun hasilnya sudah baik tetapi kurang bisa 

dibahas secara detail bagaimana siswa dalam merancang 

sebuah keputusan. 

 

 

 

 


