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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

     Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap peningkatan 

kemampuan literasi sains, diperoleh hasil bahwa dengan menggunakan 

pembelajaran inquiry lab dapat meningkatkan kemampuan literasi sains 

siswa SMP kelas VIII  dan  berdasarkan hasil perhitungan menggunakan 

statistika bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas kontrol yang 

menggunakan pembelajaran konvensional dengan kelas eksperimen yang 

menggunakan pembelajaran inquiry lab. Capaian pada tiap  indikator literasi 

sains, yaitu mengidentifikasi permasalahan ilmiah, menjelaskan fenomena 

ilmiah, dan menggunakan bukti ilmiah pada kelas eksperimen juga 

meningkat setelah dilakukan pembelajaran inquiry lab.  

Sikap ilmiah siswa berdasarkan perhitungan statistika diperoleh hasil 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas kontrol yang 

menggunakan pembelajaran konvensional dengan kelas eksperimen yang 

menggunakan pembelajaran inquiry lab dan capaian indikator sikap ilmiah 

pada kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. 

Peningkatan kemampuan literasi sains dan sikap ilmiah dapat terjadi 

karena pada tahap inquiry lab yang terdiri dari Observation, Manipulation, 

Generalization, Verification, dan Application dapat mengembangkan 

kemampuan literasi sains dan sikap ilmiah siswa.  

B. Rekomendasi 

     Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang ingin 

disampaikan kepada beberapa pihak, yaitu : 

1. Kepada peneliti selanjutnya 

a. Sangat menarik untuk melakukan penelitian terhadap tahapan 

pembelajaran inquiry lab dan menghubungkannya dengan 

keterampilan proses sains.  
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b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk melakukan 

penelitian selanjutnya tentang inquiry lab dan pengaruhnya 

terhadap literasi sains dan sikap ilmiah dalam tingkatan sekolah 

yang berbeda atau mata pelajaran sains lainnya. 

2. Kepada guru 

a. Kemampuan literasi sains dan sikap ilmiah dapat dijadikan hal 

yang penting untuk diukur dan dijadikan dasar untuk 

mengembangkan kemampuan sains siswa.  

b. Model  pembelajaran inquiry lab dapat diimplementasikan dalam 

proses belajar mengajar, karena dapat meningkatkan kemampuan 

literasi sains dan sikap ilmiah siswa.  

3. Kepada pemerintah 

Pemerintah dapat benar-benar mengimplementasikan model inquiry 

dalam kurikulum dan mengalokasikan waktu yang sesuai.  

 

 

 

 


