
 

101 
Haryanti Putri Rizal, 2016 
PENERAPAN PEMBELAJARAN IPA BERBASIS SOCIOSCIENTIFIC ISSUES UNTUK MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN SISWA SMP BERDASARKAN GENDER PADA MATERI 
PENCEMARAN LINGKUNGAN  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya, serta untuk menjawab rumusan masalah yang ada, 

maka dapat disimpulkan hal-hal berikut: 

1. Pembelajaran IPA berbasis SSI dapat digunakan dalam meningkatkan 

kemampuan pengambilan keputusan siswa. Berdasarkan hasil uji 

perbedaan rata-rata diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata 

peningkatan kemampuan pengambilan keputusan antara siswa laki-laki 

dan siswa perempuan berbeda. Pembelajaran IPA berbasis SSI dapat 

meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan siswa perempuan 

dengan nilai <g> 0,54, sedangkan pada siswa laki-laki sebesar <g> 0,42.  

Artinya pembelajaran IPA berbasis SSI dapat meningkatkan kemampuan 

pengambilan keputusan siswa.  

2. Tidak terdapat perbedaan peningkatan kemampuan pengambilan 

keputusan antara kelompok kerja laki-laki dengan kelompok kerja 

perempuan dalam penerapan pembelajaran IPA berbasis SSI. Sedangkan 

untuk kelompok kerja laki-laki dan perempuan menunjukkan terdapat 

perbedaan peningkatan kemampuan pengambilan keputusan antara 

kelompok kerja laki-laki dan  kelompok kerja perempuan dengan 

kelompok kerja campuran dalam penerapan pembelajaran IPA berbasis 

SSI.  

3. Tidak terdapat korelasi positif yang signifikan  antara peningkatan 

penguasaan konsep dengan peningkatan kemampuan pengambilan 

keputusan siswa. 

4. Guru dan siswa memberikan tanggapan yang positif terhadap penerapan 

pembelajaran IPA berbasis SSI. Berdasarkan hasil wawancara, guru 
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menyatakan bahwa pembelajaran IPA berbasis SSI dapat melatih 

kemampuan siswa dalam mengambil keputusan. Berdasarkan analisis 

angket tanggapan siswa, disimpulkan bahwa sebagian besar siswa 

memberikan respon yang positif terhadap penerapan pembelajaran IPA 

berbasis SSI pada materi pencemaran lingkungan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penerapan pembelajaran IPA 

berbasis SSI yang telah dilaksanakan, maka peneliti memberikan beberapa 

saran sebagi berikut: 

1. Apabila peneliti lain berminat melakukan penelitian sejeni disarankan 

untuk dapat memperhitungkan alokasi waktu dalam pembelajaran. 

2. Apabila peneliti lain berniat melakukan penelitian sejenis disarankan 

untuk menjelaskan dahulu kepada siswa mengenai proses pembelajaran 

yang akan dilaksanakan mengenai tugas-tugas siswa dalam pembelajaran 

sesuai dengan karakteristik SSI. 

3. Apabila peneliti lain berminat melakukan penelitian sejenis maka 

keterpaduan tipe webbed sesuai untuk diajarkan dengan menggunakan SSI 

dan dapat meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan siswa, 

sehingga tidak menutup kemungkinan peneliti lain melakukan peneltian 

sejeni dengan mengganti salah satu variabel penelitian ini. Misalnya 

mengganti model keterpaduan yang akan digunakan atau mengganti 

strategi pembelajaran. 

 


