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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, REKOMENDASI DAN KETERBATASAN 

 

A.   Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran DP4 menggunakan kit 

fotosintesis dapat meningkatkan penguasaan konsep dan literasi kuantitatif 

dalam kategori sedang. Peningkatan penguasaan konsep dapat dilihat dari 

perubahan tingkat pemahaman mahasiswa dari awalnya masih mengalami 

paham sebagian disertai miskonsepsi, miskonsepsi, dan tidak paham menjadi 

paham dan paham sebagian. Peningkatan penguasaan konsep juga dilihat dari 

sebaran tingkat kognitif menurut taksonomi Bloom Revisi yaitu memahami 

(C2), mengaplikasi (C3), menganalisis (C4), dan mengevaluasi (C5). Literasi 

kuantitatif dalam penelitian ini meningkat pada kemampuan interpretasi, 

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

Peningkatan penguasaan konsep dan literasi kuantitatif berada dalam kategori 

sedang ini berkaitan dengan kemampuan berpikir logis yang dimiliki 

mahasiswa. Mahasiswa dalam penelitian ini memiliki kemampuan berpikir 

logis pada tahap operasi kongkrit, transisi, dan formal. Mahasiswa dengan 

kemampuan berpikir logis pada tahap operasi kongkrit memiliki nilai rata-rata 

penguasaan konsep dan literasi kuantitatif yang paling rendah dibanding 

mahasiswa dengan kemampuan berpikir logis pada tahap operasi transisi dan 

formal. 

 Korelasi antara penguasaan konsep dan literasi kuantitatif memiliki 

kategori sedang dengan nilai koefisien yang positif menandakan hubungan 

searah antara penguasaan konsep dan literasi kuantitatif. Apabila penguasaan 

konsep meningkat, maka kemampuan literasi kuantitatif mahasiswa juga ikut 

meningkat. Korelasi antara kemampuan berpikir logis dan penguasaan konsep 

mahasiswa memiliki kategori sedang dengan nilai koefisien yang positif 

menandakan hubungan searah antara kemampuan berpikir logis dan 

penguasaan konsep. Serta, korelasi antara kemampuan berpikir logis dan 

literasi kuantitatif mahasiswa memiliki kategori sedang dengan nilai koefisien 
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yang positif menandakan hubungan searah antara kemampuan berpikir logis 

dan literasi kuantitatif. Respon mahasiswa terhadap strategi pembelajaran 

DP4 menggunakan kit fotosintesis diterima dengan sangat baik. 

 

B. Implikasi 

Penelitian yang telah dilakukan dengan strategi pembelajaran DP4 

menggunakan kit fotosintesis memberikan beberapa implikasi baik secara 

teoritis maupun praktis. 

1. Impikasi teoritis 

Strategi pembelajaran DP4 menggunakan kit fotosintesis dapat diterapkan 

pada materi fotosintesis yang bersifat konsep untuk memberikan solusi 

pembelajaran yang bersifat abstrak menjadi bersifat kongkrit sehingga 

memudahkan mahasiswa dalam memahami materi tersebut. Strategi 

pembelajaran DP4 berupa gabungan dari beberapa metode pembelajaran, 

seperti metode demonstration (demonstrasi), metode practical work-

discussion1 (praktikum-diskusi), metode presentation-discussion1 

(presentasi-diskusi), metode practical work-discussion2 (praktikum-

diskusi), dan metode presentation-discussion2 (presentasi-diskusi). 

Pengetahuan mahasiswa yang dibentuk berdasarkan pengalaman langsung 

membuat proses pembelajaran menjadi lebih bermakna. Selain proses 

pembelajaran yang lebih bermakna, hasil temuan penelitian juga 

menunjukkan bahwa penerapan strategi pembelajaran DP4 menggunakan 

kit fotosintesis berpengaruh terhadap peningkatan penguasaan konsep dan 

literasi kuantitatif.  

2. Implikasi praktis 

Strategi pembelajaran DP4 menggunakan kit fotosintesis dapat dijadikan 

alternatif dalam penerapan  pembelajaran biologi di mata kuliah fisiologi 

tumbuhan dengan karakteristik materi yang bersifat konsep. Strategi 

pembelajaran DP4 menggunakan kit fotosintesis ini dapat memberikan 

dampak jangka panjang dalam menghadapi tantangan abad 21 yang 

menuntut mahasiswa memiliki peningkatan penguasaan konsep dan  



137 

 

Anisyah Yuniarti, 2018 
PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN DP4 MENGGUNAKAN KIT FOTOSINTESIS TERHADAP 
PENGUASAAN KONSEP DAN LITERASI KUANTITATIF, SERTA HUBUNGANNYA DENGAN 
KEMAMPUAN BERPIKIR LOGIS 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

kemampuan literasi kuantitatif yang dapat diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari.  

 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan temuan, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh dari 

penelitian ini, dapat dirumuskan beberapa rekomendasi 

1. Melalui penerapan strategi pembelajaran DP4 menggunakan kit 

fotosintesis, dosen dapat meningkatkan penguasaan konsep fotosintesis 

dan mengembangkan kemampuan literasi kuantitatif pada mahasiswa. 

2. Untuk penelitian lebih lanjut dari strategi pembelajaran DP4 

menggunakan kit fotosintesis, disarankan peneliti menggunakan lebih dari 

satu kelas untuk membandingkan strategi pembelajaran DP4 

menggunakan kit fotosintesis dengan strategi pembelajaran lainnya 

sehingga dapat dianalisis perbandingan hasil pembelajaran yang 

diperoleh.   

 

D.  Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini membahas penerapan strategi pembelajaran DP4 

menggunakan kit fotosintesis terhadap penguasaan konsep dan literasi 

kuantitatif, serta hubungannya dengan kemampuan berpikir logis mahasiswa 

pada materi fotosintesis masih memiliki keterbatasan dalam pelaksanaannya. 

Keterbatasan waktu penelitian menjadi faktor peneliti tidak dapat menggali 

lebih dalam dan menyatakan hubungan antara penguasaan konsep fotosintesis 

dan literasi kuantitatif terhadap kemampuan berpikir logis yang saling 

mempengaruhi. Pada dasarnya, penerapan strategi pembelajaran DP4 

menggunakan kit fotosintesis telah merujuk pada alokasi waktu perkuliahan 

yang ditentukan akan tetapi, untuk meneliti hubungan antara penguasaan 

konsep dan literasi kuantitatif, serta keterkaitannya dengan kemampuan 

berpikir logis dibutuhkan waktu pelaksanaan melebihi alokasi waktu yang 

ada sehingga hasil penelitian lebih spesifik dapat terlihat. 

 


