
5.1 Kcsimpulaa 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan yang diperoleh dari basil analisis data dolcumentasi buku ajar 

dan test literasi sains siswa dalam pelaksanaan penclitian ini adalah: 

1. Tingkat literasi sains bulcu ajar Biologi SMA kelas X di Aceh Barat untuk 

aspek saios sebagai batang tubuh pengetahuan, buku x. mengandung 895 item 

indikator atau 70,1% dan termasuk dalam tingbt literasi saios dengan kriteria 

cukup baik., sedangkan bulru y 1959 item indilcator atau 87,\o/o dan tennasuk 

dalam tingkat litera.si sains dengan krlteria baik. 

2. Tingkat Literasi sains buku ajar Biologi SMA kel.s X di Aceh Barat untuk 

aspek sains sebagai cara wttuk menyelidiki, buku x mengandwtg 334 item 

indikalor atau 27 ,20/e dan tennasuk dalun tingkatliwrasi sains dengan kriteria 

tidak bailc, sedangkan bulcu y sebenyak. 246 item indikator atau 10,9"A. dan 

termasuk dalam tingkat literasi sains dengan kriteria tidak baik. 

3. Tingkat literasi sains bulcu ajar Biologi SMA kelas X di Aceh Barat untuk 

aspek sains sebagai cara berpikir, buku x mengandung 31 item indikator atau 

2,5% dan termasuk dalam tingkat literasi sains dengan kriteria tidak baik, 

sedanglc.an buku y sebanyak 23 item indikator atau 1, 1% dan tennasuk dalam 

tingkat literasi sains dengan kritcria tidak baik. 

4. Tingkat literasi sains buku ajar Biologi SMA kelas X di Aceh Barat untuk 

aspek interaksi sains, teknologi dan masyamk.at. bulru x mengandung 2 item 

indikator atau 0,2% dan tennasuk dalarn tingkat litera.~i sains dengan kriteria 
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tidak baik, sedangkan buku y sebanyak 20 item indikator atau 0,9<'/o dan 

termasuk dalam tingkat literasi sains dengan kriteria tidak baik. 

5. Tingkat literasi sains siswa SMA k.elas X di pada 6 SMA Aceh Barat dalam 

dimensi konten literasi sains adalah sebesar 34,7%. 

6. Tingk.at literasi sains siswa SMA kelas X di pada 6 SMA Aceh Ba.rat dalarn 

dimensi konten literasi sains adalah sebesar 33%. 

7. TinsJcat literasi sai.ns siswa SMA kelas X di pada 6 SMA Aceh Barat dalam 

dimensi konten literasi sains adalah sebesar 32,3%. 

5.2 lmplikasi Peuelitiau 

Ada beberapa implikasi dari basil penelitian yang diperoleh sebagai 

berikut: 

1. Materi yang diperoleh dalam pernbelajaran Biologi diarahk.an pada pcncarian 

literasi sains karena buku ajar yang digunakan guru dan siswa masi.h 

membica.rakan isu-isu sosial dan teknologi yang berhubungan dengan biologi 

terapan. 

2. Diha.rapkan para guru dapat berkreasi dalam member materi pembelajaran 

dan mampu menciptak.an metode-metode baru dalam mengajar dan 

mengarahkan para siswa didaJam proses pembelajaran IPA dan Literasi Sains 

3. Diharapkan sekolah-sekolah sebagai institusi pendidi.kan lebih 

memberdayakan guru-guru biologi dalam upaya peningk.atan tingkat literasi 

sains menjadi lebih baik dan dapat memberi dampak. bagi. para siswa serta 

lingkungan masyaraka.t dalam kehidupan sehari·hari. 
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Ada beberapa saran-saran yang perlu disampaibn dari basil yang 

diperoleh da1am penelitian ini yaitu: 

1. Diharapkan kepada guru biologi agar tetap menggunakan buku ajar biologi 

SMA kelas X Pratiw:i Erlaogga dan bukv ajar biologi SMA dan MA kelas X 

Diah Aryu}ina, Esis, serta menambah dengan bulru-buku ~fe.rensi lain yang 

bennanfaat dan sejaJan dengan kurikulum. 

2. Bagi pera pengajar disarankan dapat menguasai semua materi pembahasan 

literasi sains sehingga dapat bennanfaat bagi para siswa dalam menerima 

materi khususnya dalam mata pelajaran Biologi. 

3. Bagi penerbit buku pdajar.m agar mampu menerbitkan buku-buku yang lebih 

baik lagi dan dapat diterima dan dipahami dan mudah untuk dipelajari oleh 

siswa sehingga rnampu meningkat.k.an pengetahuan siswa tentang literasi 

sa.ins pada k.hususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya 

4. Bagi peneliti sendiri diharapkan dapat melakukan pengembangan ilmu 

pengetahuan secara terus menerus dan mampu menerapkan teori-teori yang 

telah. peneliti terima selama dibangk.u peric.uJi.ahan sena mampu menumbuh 

kembangkan dan memantaplcan sikap profesionalisme daJam dunia kerja. 




