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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI  

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, profil keterampilan 4C abad 

ke-21 siswa SMP pada pembelajaran Inquiry Project Based Learning dengan 

Strategi Reading Infusion pada tema rangkaian listrik adalah sebagai berikut.  

1. Profil keterampilan berpikir kritis (critical thinking skill) siswa hampir 

setengahnya berada pada kategori mendekati standar. Terdapat 41,9% siswa 

pada kategori mendekati standar; 39,9% siswa pada kategori dibawah standar; 

dan 31,7% siswa pada kategori sesuai standar.  

2. Profil keterampilan kolaborasi (collaboration skill) siswa hampir setengahnya 

yaitu berada pada kategori mendekati standar. Terdapat 34,3% siswa pada 

kategori mendekati standar; 34% siswa pada kategori sesuai standar; dan 

31,7% siswa pada kategori dibawah standar.  

3. Profil keterampilan komunikasi (communication skill) siswa hampir 

setengahnya berada pada kategori mendekati standar. Terdapat 38,2% siswa 

pada kategori mendekati standar; 32,4% siswa pada kategori dibawah standar; 

dan 29,4% pada kategori sesuai standar.  

4. Keterampilan kreatif inovatif (innovative creative skill) siswa hampir 

setengahnya berada pada kategori mendekati standar. Terdapat 48,8% siswa 

pada kategori mendekati standar; 27,7% siswa pada kategori sesuai standar; 

dan 23,5% siswa pada kategori dibawah standar.  

 

5.2. Implikasi 

Profil keterampilan 4C abad ke-21 yang didapatkan dalam penelitian ini 

dapat menjadi acuan para pendidik maupun pemangku kebijakan untuk 

meningkatkan keterampilan 4C abad ke-21 siswa kedepannya. Hasil profil 

keterampilan 4C abad ke-21 dapat menjadi bahan pertimbangan untuk terus 

mengembangkan langkah yang tepat dalam dunia pendidikan khususnya 

pemilihan model pembelajaran yang dapat menumbuhkan keterampilan siswa. 

Pemilihan model pembelajaran yang tepat dapat memfasilitasi dan meningkatkan
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profil keterampilan 4C abad ke-21 siswa. Perlunya peningkatan keterampilan 4C 

abad ke-21 siswa, karena di lapangan siswa tidak hanya memerlukan pengetahuan 

sebagai bekal bermasyarakat dan memenuhi sumber daya manusia yang 

dibutuhkan tetapi siswa sangat memerlukan keterampilan yang cakap untuk 

memenuhi sumber daya manusia yang dibutuhkan. Sehingga kompetensi 

keterampilan 4C abad ke-21 sangat diperlukan siswa dan menjadi bagian dari 

standar kelulusan.  

Penerapan pembelajaran Inquiry Project Based Learning dengan strategi 

Reading Infusion dapat menjadi salah satu pilihan untuk membangun pengetahuan 

dan keterampilan siswa secara utuh. Pembelajaran IPjBL dengan strategi Reading 

Infusion tentu akan memberikan pengalaman keterampilan bagi siswa, selain itu 

pembentukan pengetahuan awal untuk menyelesaikan masalah dalam proyek juga 

disiapkan dengan baik, sehingga pengetahuan dan keterampilan yang terbentuk 

saling melengkapi dan menciptakan suatu pemahaman yang utuh.  

 

5.3. Rekomendasi 

Berdasarkan proses dan hasil penelitian mengenai profil keterampilan 4C 

abad ke-21 siswa SMP pada pembelajaran Inquiry Project Based Learning dengan 

strategi Reading Infusion pada tema rangkaian listrik, siswa masih pada 

kemampuan mendekati standar untuk seluruh keterampilan. Perlu adanya 

peningkatan keterampilan 4C abad ke-21 siswa dengan inovasi model 

pembelajaran yang mampu meningkatkan keterampilan 4C abad ke-21 siswa. 

Selain itu pembelajaran yang dianggap mampu meningkatkan keterampilan 4C 

abad ke-21 seperti project based learning perlu diajarkan secara terus menerus 

dan konsisten, sehingga keterampilan 4C abad ke-21 siswa akan muncul dan 

terasah. Keterampilan siswa tidak akan muncul hanya dengan sekali perlakuan, 

tetapi butuh perilaku yang konsisten sehingga keterampilan 4C abad ke-21 siswa 

semakin baik.   

Pelaksanaan penelitian dilakukan dalam pembelajaran online, karena 

penelitian dilaksanakan di masa pandemi sehingga terdapat keterbatasan selama 

proses pelaksanaan. Beberapa hal diantaranya yaitu penggunaan data utama yang 

sepenuhnya menggunakan dokumentasi LKPD proyek siswa sehingga terdapat 
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beberapa hal yang belum dapat dianalisis secara optimal. Selain itu beberapa 

siswa belum terbiasa dengan komunikasi tulisan yang efektif, sehingga dengan 

observasi melalui komunikasi tulisan banyak yang belum tersampaikan oleh 

siswa. Banyak siswa yang kurang terampil dalam mengungkapkan gagasan 

melalui tulisan, sehingga terkesan memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan 

pertanyaan. Sebaiknya siswa diberikan arahan dan dibimbing dalam 

menyelesaikan LKPD, sehingga jawaban yang diberikan siswa lebih jelas dan 

sesuai dengan arahan. Atau jika memungkinkan dilakukan wawancara pada setiap 

siswa yang menjadi sampel penelitian untuk menjelaskan maksud jawaban pada 

setiap pertanyaan. Jika pembelajaran dilakukan secara offline, sangat disarankan 

juga melakukan observasi selama proses pembelajaran berkaitan dengan 

indikator-indikator yang digunakan pada masing-masing keterampilan sehingga 

setiap keterampilan dapat teramati secara optimal.   

Artikel Reading Infusion yang dikerjakan siswa sebaiknya mendapatkan 

pengawasan oleh guru ketika pelaksanaannya, karena pemberian artikel Reading 

Infusion dilakukan diluar jam pembelajaran sehingga guru hanya mengasumsikan 

siswa menyelesaikan tugas pada artikel Reading Infusion sesuai dengan intruksi. 

Selain itu keterampilan kolaborasi dapat dioptimalkan dengan membuat grup 

diskusi melalui chat untuk setiap kelompok dan guru dapat memantau maupun 

membimbing siswa dengan pertanyaan penuntun. Sehingga hasil diskusi melalui 

chat tersebut dapat menjadi bahan analisis pada aspek keterampilan kolaborasi 

dan keterampilan komunikasi. Kemudian penggunaan PhET simullation dalam 

tahapan inquiry dinilai belum sepenuhnya mampu menggantikan pengalaman 

siswa jika di bandingkan dengan kegiatan secara langsung. Sehingga rekomendasi 

untuk tahapan inquiry, guru melakukan demonstrasi secara langsung dan 

dibagikan ke siswa melalui video. Kemudian siswa dapat mencoba atau 

mempraktikan apa yang didemonstrasikan oleh guru, sehingga siswa 

mendapatkan pengalaman berinkuiri secara nyata. Karena pada masa pandemi 

praktikum dapat diakali dengan praktikum virtual, tetapi pengalaman berinkuiri 

yang didapatkan tidak akan lengkap dan tentu saja praktikum virtual memiliki 

perbedaan dengan praktikum hands-on. 


