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BAB V
BAB 5 SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model GIMuR
memiliki validitas isi dan konstruk yang tinggi dijalankan dengan lima fase
pembelajaran (sintaks) yaitu: (1) Organisasi dan orientasi, (2) sequence dan
hipotesis, (3) investigasi, (4) representasi, dan (5) evaluasi – refleksi.
Hasil implementasi model pembelajran GIMuR dapat meningkatkan
kemampuan generik sains pada pokok bahasan kemagnetan. Secara operasional
kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Karakteristik model GIMuR adalah model pembelajaran dengan permasalahan
sehari-hari (autentik) yang merangsang dan membuat peserta didik menyusun
hipotesis. Analisis jawaban yang diberikan terhadap pembuktian hipotesis
diarahkan dalam berbagai bentuk representasi.
2. Hasil validasi isi (rasional teoritik) dan validasi konstruk (keterkaitan dan
konsistensi semua komponen model) oleh 4 orang ahli menunjukan bahwa
model pembelajaran GIMuR valid dan layak digunakan.
3. Tingkat keefektifan model GIMuR sedang berdasarkan nilai peningkatan
kemampuan generik sains peserta didik pada 5 aspek yaitu pengamatan
langsung, bahasa simbolik, pemodelan matematis, interferensi logis dan
hukum sebab akibat. Selain itu keefektifan model ini tinggi berdasarkan
dampak pengiring yaitu adanya peningkatan sikap ilmiah peserta didik.
4. Tingkat kepraktisan model pembelajaran GIMuR termasuk dalam kategori
tinggi, ditunjukkan dengan tingkat keterlaksanaan sintak, keterlaksanaan
sistem sosial, dan keterlaksanaan prinsip reaksi pengelolaan dengan sistem
pendukung yang tersedia.
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B. Implikasi
Implikasi dari hasil penelitian berdasarkan temuan dan kesimpulan
penelitian adalah sebagai berikut.
1. Model GIMuR ini dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran fisika di SMA
untuk topik-topik lain yang memiliki konsep-konsep abstrak dan masalah
autentik seperti pada konsep listrik statis, induksi elektromagnet
2. Kemampuan generik sains harus dibelajarkan di sekolah untuk semua mata
pelajaran.
3. Model GIMuR merupakan model pembelajaran alternatif dalam mendukung
kurikulum 2013.
4. Model GIMuR dapat diterapkan untuk mengeksplorasi aktivitas peserta didik
dalam suasana kolaboratif.
C. Saran
Beberapa saran dapat dikemukakan oleh peneliti berdasarkan penelititan
yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
1.

Penerapan rencana pelaksanaan pembelajaran sudah baik namun guru harus
lebih bisa mengelola waktu selama pembelajaran agar pembelajaran bisa
berjalan lebih efektif dan efisien. Disarankan peneliti-peneliti selanjutnya
memberikan gambaran dengan jelas kepada peserta didik dan guru tentang
pembelajaran menggunakan model inkuiri terbimbing.

2. Peneliti lain perlu melatih peserta didik untuk lebih mengembangkan
kemampuan yang diperlukan pada pembelajaran yang menggunakan
kurikulum 2013, yaitu penggunaan keterampilan proses dan psikomotor dalam
pembelajaran untuk melakukan kegiatan percobaan. Pengenalan awal bisa
dilakukan pada waktu khusus, agar saat proses pembelajaran peserta didik
tidak kesulitan menyelesaikan modul pembelajaran dan melakukan percobaan.
3. Modul pembelajaran dan buku ajar yang digunakan pada saat pembelajaran
lebih baik dibagikan kepada peserta didik sebelum pembelajaran dilaksanakan
sehingga peserta didik lebih mudah dalam memahami modul pembelajaran
tersebut.
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4. Untuk materi-materi yang sulit untuk didemonstrasikan, maka pada tahap
organisasi dan sequence guru dapat menggunakan media pembelajaran yang
lebih riil, seperti visualisasi gambar dan media 3 dimensi.
5. Pengembangan perangkat pembelajaran model GIMuR dapat meningkatkan
kemampuan generik sains peserta didik SMA pada materi kemagnetan
sehingga diharapkan untuk penelitian lanjutan pada materi fisika yang lain dan
dilengkapi dengan media pembelajaran yang lebih lebih memadai.
6. Bagi peneliti selanjutnya yang akan menerapkan model pembelajaran GIMuR
a. Mencari referensi indikator kemampuan generik sains yang cocok
untuk dikembangkan sesuai dengan kelompok usia anak, serta
membuat instrumen yang bersesuaian dengan pokok bahasan yang
sedang dipelajari oleh peserta didik. Menerapkan model pembelajaran
GIMuR untuk pokok bahasan lainnya.
b. Menganalisis indikator kemampuan generik sains lain yang tidak
teramati dalam penelitian ini, yaitu pengamatan tidak langsung,
kerangka logika taat asas dan membangun konsep.

