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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan secara keseluruhan penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Tingkat kemunculan dimensi literasi sains pada sampel I, II dan III adalah 

42,5% (cukup baik), 57,37% (baik) dan 47,98% (cukup baik). Dari hasil 

tersebut, diketahui dimensi sains sebagai batang tubuh pengetahuan lebih 

banyak muncul dibanding dimensi literasi sains lainnya.  

2. Perbandingan tingkat kemunculan empat dimensi literasi sains pada setiap 

buku biologi pegangan peserta didik yang dianalisis yaitu sains sebagai 

batang tubuh pengetahuan lebih sering muncul dengan persentase sebesar 

66,67% (baik) pada sampel buku I, 79,17% (sangat baik) pada sampel buku 

II, dan 83,33% (sangat baik) pada sampel buku III. Dimensi sains sebagai 

cara menyelidiki ada di urutan ke dua dengan pesentase 50% (baik) pada 

sampel buku I, 79,17% (sangat baik) pada sampel buku II, 37,5% (cukup 

baik) pada buku sampel III. Di urutan ke tiga sains sebagai cara untuk 

berpikir dengan persentase 40% (cukup baik) pada sampel buku I, 44,47% 

(cukup baik) pada buku sampel II, 44,44% (cukup baik) pada buku sampel 

III. Sedangkan yang terakhir dimensi interaksi sains, teknologi dan 

masyarakat dengan persentasi 13,33% (kurang baik), 26,67% (cukup baik) 

dan 26,67% (cukup baik)  pada sampel buku I, II, dan III secara berturut-

turut. 

3. Buku biologi SMA kelas X yang banyak digunakan di Kota Sukabumi lebih 

menekankan aspek pengetahuan sains, yakni menyajikan fakta, konsep, 

prinsip, hukum, hipotesis, model dan pertanyaan-pertanyaan yang meminta 

siswa untuk mengingat pengetahuan atau informasi. 
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1.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan  yaitu analisis buku biologi 

kelas X di kota Sukabumi berdasarkan literasi sains, saran yang dapat peneliti 

sampaikan ialah: 

1. Mengingat hasil analisis buku  biologi berdasarkan empat dimensi literasi 

sains yang tidak seimbang, diharapkan penulis maupun penerbit buku teks 

pelajaran dapat memasukkan keempat dimensi literasi sains sesuai dengan 

prososisinya masing-masing, seperti yang dikemukakan Wilkinson (1999) 

bahwa kategori literasi sains yang mendekati proposisi seimbang yaitu 

42% aspek pengetahuan, 19% aspek penyelidikan hakikat sains,  19% 

aspek sains sebagai cara berpikir, dan 20% interaksi sains, teknologi dan 

masyarakat, dengan harapan apabila muatan liteasi sains pada materi buku 

pegangan peserta didik  seimbang, akan membantu meningkatkan 

kemampuan berliterasi peserta didik serta meningkatkan kualtas 

pendidikan di Indonesia. 

2. Bagi guru mata pelajaran dapat lebih selektif lagi dalam memilihkan 

rekomendasi buku bagi peserta didik,  supaya kegiatan belajar peserta 

didik  akan lebih berliteasi dan mengasah setiap kemampuan peserta didik, 

baik itu hardskill maupun softskill. 

3. Bagi peneliti selanjutnya  diharapkan dapat meneliti lebih detail terkait 

literasi sains dalam proses pembelajaran di sekolah-sekolah yang ada di 

Kota sukabumi. 


