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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan pembahasan tentang 

pengaruh model pembelajaran Inkuiri Terbimbing terhadap kemampuan 

Literasi Sains siswa kelas X pada materi Animalia di SMAN 1 Gondang 

Tulungagung, maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran inkuiri 

terbimbing berpengaruh terhadap kemampuan literasi sains siswa, hal ini 

dibuktikan dengan nilai hasil post-test kemampuan literasi sains yang diperoleh 

kelas eksperimen lebih tinggi jika dibandingkan dengan kelas kontrol yang 

menggunakan metode konvensional berbasis ceramah dalam penyampaian 

materi. Hasil Uji-T pada tabel Group Statistic menunjukkan nilai rata-rata post-

test kemampuan literasi sains siswa kelas eksperimen yaitu 87,86 dan kelas 

kontrol yaitu 67,92. Maka kelas eksperimen > kelas kontrol = 87,86 > 67,92. 

Adanya pengaruh model pembelajaran inkuiri terbimbing terhadap kemampuan 

literasi sains siswa kelas X pada materi animalia di SMAN 1 Gondang 

Tulungagung ditunjukkan oleh nilai t hitung > t tabel = 9,562 > 1,995 atau df = 69 

dan Sig. (2-tailed) atau p-value = 0,000/2 = 0 < 0,05 maka H1 diterima. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat 

menyampaikan saran sebagai berikut: 
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1. Bagi Siswa 

Sebagai masukan bagi siswa, hendaknya lebih aktif lagi saat 

kegiatan pembelajaran di kelas. Apapun metode belajarnya untuk tidak 

malu dan takut untuk menyampaikan pendapat. Tetap semangat belajar dan 

menunjukkan bahwa belajar biologi itu menyenangkan. 

2. Bagi Guru 

Sebagai masukan bagi guru, hendaknya saat menjadi seorang guru 

harus lebih tahu bagimana strategi belajar yang sesuai dengan karakter 

siswa, bagimana model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan 

disampaikan, sehingga siswa bisa memahami lebih mendalam lagi materi 

pelajaran yang diterima, khususnya belajar IPA yang menuntut siswa 

mampu mengembangkan kemampuan literasi sainsnya. 

3. Bagi Sekolah 

Sebagai masukan bagi sekolah yang bersangkutan, dengan adanya 

hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk 

meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar di sekolah, terutama untuk 

yang sedang berkembang di era saat ini, yaitu kemampuan literasi siswa. 

4. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai masukan bagi peneliti lain, dengan adanya hasil penelitian 

ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan dan acuan untuk peneliti 

lain yang hendak melakukan penelitian yang berkaitan dengan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing maupun penelitian terkait kemampuan 

literasi sains siswa, sehingga dalam penelitian selanjutnya dapat 

berkembang lebih baik lagi. 


