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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan, maka dalam penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pembelajaran IPA terpadu berbasis literasi sains dan teknologi yang telah 

dikembangkan pada topik perubahan materi, dilakukan melalui beberapa tahap 

pembelajaran yaitu: (1) tahap kontak, menghubungkan materi dengan 

kehidupan sehari-hari, dengan frekuensi kegiatan mengajukan ide/pendapat 

sebesar 93,15%; (2) tahap kuriositi, yaitu memberikan pertanyaan kepada 

siswa, ”bahan apa yang dapat dipilih untuk mengemas makanan panas?”, 

dengan frekuensi kegiatan berdiskusi dengan teman sebesar 93,70%; (3) 

tahap elaborasi yaitu pemantapan konsep, dengan frekuensi kegiatan 

bekerjasama dalam praktikum sebesar 99,12% dan berada dalam kelompok 

saat diskusi sebesar 97,40%; (4) tahap pengambilan keputusan yaitu 

memilih wadah yang cocok untuk mengemas makanan panas, dengan 

frekuensi kegiatan berpartisipasi aktif dalam diskusi sebesar 95,20%;  (5) 

tahap nexus yaitu pengambilan intisari materi yang telah dipelajari dan 

memberikan contoh penerapan yang lain tentang perubahan materi, dengan 

frekuensi kegiatan berpartisipasi aktif dalam diskusi dan pengabilan intisari 

pembelajaran sebesar 98,40%; dan (6) tahap penilaian yaitu memberikan soal 

postes. Pada implementasinya, semua tahapan pembelajaran telah ditempuh 

sebesar 100% berdasarkan RPP.  
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2. Pembelajaran IPA terpadu yang dimplementasikan dapat meningkatkan 

pencapaian literasi sains sebesar 74,24% berupa aspek konten (68,72%), 

proses (69,85%), konteks aplikasi (64,84%) dan sikap sains (68,90%) siswa 

SMP secara signifikan. 

3. Siswa memberikan tanggapan positif terhadap model pembelajaran yang 

dimplementasikan. Sebagian besar siswa merasa lebih mudah memahami 

konsep perubahan materi karena mereka diberi kesempatan untuk berdiskusi, 

bekerjasama dan saling membantu diantara anggota kelompok yang memiliki 

kemampuan yang heterogen, hal ini membuat siswa lebih termotivasi untuk 

belajar di kelas. Pembelajaran yang diterapkan juga meningkatkan kesadaran 

diri mereka tentang lingkungan dan kesehatannya, yaitu dalam hal pemilihan 

kemasan makanan yang cocok. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan, maka penulis memberikan 

saran sebagai masukan kepada berbagai pihak yang tertarik untuk 

mengembangkan model yang diimplementasikan ke arah yang lebih baik, yaitu: 

pembelajaran IPA terpadu berbasis literasi sains dan teknologi dalam penelitian 

ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, kepada peneliti lain 

yang ingin menerapkan pembelajaran IPA terpadu berbasis literasi sains dan 

teknologi harus mengelola waktu dengan baik agar pembelajaran dapat 

berlangsung dengan lancar sesuai dengan waktu yang ditentukan. 

 


