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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang penerapan metode 

Contextual Laboratory dalam pembelajaran fisika untuk meningkatkan 

kemampuan memahami dan keterampilan proses sains siswa kelas X sma pada 

pokok bahasan fluida statis, diperoleh kesimpulan sebagai berikut 

1. Pembelajaran yang menggunakan pendekatan metode Contextual Laboratory 

secara signifikan lebih meningkatkan kemampuan memahami siswa 

dibandingkan dengan pendekatan metode praktikum konvensional. 

2. Pembelajaran yang menggunakan pendekatan metode Contextual Laboratory 

secara signifikan lebih meningkatkan keterampilan proses sains siswa 

dibandingkan dengan pendekatan metode praktikum konvensional. 

3. Guru menyatakan bahwa penerapan metode Contextual Laboratory telah 

membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan memahami dan 

keterampilan proses sains siswa. 

4. Sebagian besar siswa menyatakan bahwa penerapan metode Contextual 

Laboratory telah membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan 

memahami dan keterampilan proses sains siswa. 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang penerapan metode 

Contextual Laboratory dalam pembelajaran fisika untuk meningkatkan 

kemampuan memahami dan keterampilan proses sains siswa kelas X sma pada 

pokok bahasan fluida statis, peneliti menyampaikan saran perbaikan sebagai 

berikut: 
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1. Untuk mengantisipasi ketidakterlaksanaan langkah pembelajaran akibat 

terbatasnya waktu, maka pembelajaran yang akan diterapkan dalam penelitian 

sebaiknya disimulasikan atau diujicobakan terlebih dahulu. 

2. Agar kegiatan pembelajaran menggunakan metode Contextual Laboratory 

dapat berjalan dengan baik maka sebaiknya untuk lembar kerja siswa (LKS) 

dibagi menjadi dua bagian secara parsial, pertama LKS mengenai proses 

pembelajaran demonstrasi dan yang kedua LKS mengenai proses 

pembelajaran praktikum Contextual Laboratory, hal tersebut dilakukan agar 

ketika proses pembelajaran berlangsung siswa tidak beranggapan bahwa 

tahapan LKS yang akan mereka kerjakan begitu banyak. 

3. Guru hendaknya meningkatkan kemampuan dasar dalam mengajar antara 

lain: kemampuan dalam mengelola kelas, menampilkan demonstrasi, 

menyampaikan pertanyaan arahan, memandu diskusi, dan keterampilan 

memotivasi siswa.  

4. Pada penelitian ini penggunaan kegiatan demonstrasi botol yang dilubangi 

pada materi tekanan hidrostatis hendaknya ditinjau ulang, hal itu disebabkan 

dari hasil analisis LKS siswa, sebagian besar siswa kesulitan mengkaitkan 

antara jarak pancaran dengan konsep tekanan hidrostatis, sehingga disarankan 

penggunaan kegiatan demonstrasi botol yang dilubangi pada materi tekanan 

hidrostatis tidak digunakan pada penelitian selanjutnya. Peneliti menyarankan 

bahwa salah satu alternatif untuk kegiatan demonstrasi pada materi tekanan 

hidrostatis adalah dengan menggunakan media simulasi komputer. 

 

 


