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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian soal IPA yang terdapat pada Buku Siswa 

Tematik Terpadu Tema 1 Kelas V SD/MI sudah memuat soal yang termasuk 

kriteria soal HOTS. Kemudian soal HOTS IPA yang ada pada buku tema lebih 

sedikit daripada jumlah butir soal LOTS IPA. Sedangkan soal LOTS IPA yang 

ada pada buku tema tersebut lebih banyak daripada soal HOTS.  

Adapun pembaruan soal-soal yang terdapat pada buku tersebut yaitu 

merubah soal-soal LOTS IPA  menjadi soal-soal pengembangan HOTS IPA. 

Soal-soal tersebut mencakup pada dimensi proses berpikir menganalisis, 

mengevaluasi dan menciptakan. Soal-soal yang diperbarui sesuai dengan 

ditemukannya soal LOTS IPA yang terdapat pada buku tema tersebut. 

5.2 Implikasi 

Implikasi dari penelitian analisis Soal IPA pada Buku Siswa Tematik 

Terpadu ditinjau dari pengembangan HOTS yaitu soal-soal IPA yang berorientasi 

pada soal-soal HOTS pada buku tersebut masih tergolong rendah. Hal ini dapat 

dibuktikan dari temuan penelitian dimana masih ditemukan soal LOTS yang 

terdapat pada buku tersebut lebih banyak daripada soal-soal HOTS. Hasil 

penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi guru dalam mengembangkan soal-

soal HOTS dan dapat menyadarkan guru serta meningkatkan kualitas guru dalam 

menyajikan soal latihan untuk penilaian pembelajaran IPA yang berorientasi pada 

soal pengembangan HOTS. 

5.3 Rekomendasi 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diharapkan dapat memberikan 

sedikit sumbangan berupa pemikiran yang digunakan sebagai usaha untuk 

meningkatkan kemampuan dalam bidang pendidikan. Adapun saran yang dapat 

penulis sumbangkan antara lain: 

a. Bagi guru dan calon guru hendaknya membiasakan diri untuk membuat soal 

berbasis HOTS karena setelah melakukan penelitian ini peneliti 

menemukan bahwa soal HOTS itu bukanlah soal yang sulit. Hanya saja 

membutuhkan usaha dan kreatifitas yang lebih dalam membuatnya. Hal ini 
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dapat diatasi dengan cara membuat stimulus yang menarik dan 

menggunakan bentuk soal yang beragam. 

b. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat memperbaiki dan mengadakan 

analisis kembali terhadap soal-soal pembaruan pengembangan HOTS untuk 

diuji kualitas butir soal tersebut. Kemudian peneliti menyadari masih 

memiliki keterbatasan pada penelitian ini yaitu analisis soal-soal IPA pada 

buku hanya satu tema saja dikarenakan keterbatasan waktu dalam 

pelaksanaan penelitian, dimana penelitian ini dilakukan diawal tahun ajaran 

baru dan baru mempelajari tema 1. Bagi peneliti selanjutnya  yang akan 

melakukan dengan permasalahan yang sama, diharapkan mampu 

melakukan penelitian dengan menganalisis lebih dari satu tema saja 

sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat dan mendalam. 
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