
 

60 
Intan Nastia, 2016 

PENGARUH PENGGUNAAN PRAKTIKUM BERBASIS MASALAH TERHADAP KETERAMPILAN 

PROSES SAINS  TERINTEGRASI SISWA PADA MATERI PENCEMARAN LINGKUNGAN 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI  

 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada kedua kelas 

penelitian terkait pengaruh pembelajaran praktikum berbasis masalah 

terhadap keterampilan proses sains terintegrasi, didapat kesimpulan sebagai 

berikut. 

1. Terdapat pengaruh pembelajaran praktikum berbasis masalah terhadap 

keterampilan proses sains terintegrasi siswa pada materi pencemaran 

lingkungan.  

2. Keterampilan proses sains terintegrasi siswa sebelum perlakuan tidak 

berbeda secara signifikan baik pada kelas yang menggunakan praktikum 

berbasis masalah maupun yang menggunakan praktikum resep. Namun 

berbeda secara signifikan setelah pemberian perlakuan.  

3. Terdapat perbedaan keterampilan proses sains terintegrasi siswa antara 

kelas yang menggunakan pembelajaran praktikum berbasis masalah 

dengan siswa yang menggunakan praktikum konvensional/resep.  

4. Peningkatan keterampilan proses sains terintegrasi siswa pada kelas 

kontrol yang menggunakan pembelajaran praktikum resep terkategiri 

rendah sedangkan pada kelas eksperimen yang menggunakan praktikum 

berbasis masalah terkategori sedang. 

5. Adanya respon positif dari siswa pada kelas eksperimen terhadap 

penerapan kegiatan pembelajaran praktikum berbasis masalah.  

 

B. Implikasi dan Rekomendasi 

Beberapa hal yang penulis ingin sampaikan berdasarkan penelitian 

yang telah dilakukan adalah sebagai berikut. 
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1. Penelitian yang dilakukan hanya berfokus pada pengaruh pembelajaran 

praktikum berbasis masalah terhadap keterampilan proses sains 

terintegrasi saja. Oleh karena itu akan lebih baik bila penelitian lebih 

lanjut meninjau penguasaan konsep dari siswa. Dengan begitu, akan 

didapatkan data terdapat tidaknya korelasi antara keterampilan proses 

sains dengan penguasaan konsep.  

2. Praktikum yang dilaksanakan dalam penelitian adalah praktikum 

pencemaran air. Dalam praktikum, menggunakan logam berat dan 

membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian sedangkan siswa tidak terbiasa 

dengan kegiatan praktikum. Selain itu waktu yang dibutuhkan untuk 

penelitian juga lama yaitu seminggu. Untuk itu akan lebih baik bila 

dipilih praktikum yang lebih sederhana dan tidak terlalu rumit agar lebih 

mudah bagi siswa. disarankan pula pemilihan topik praktikum yang dapat 

langsung diketahui hasilnya di hari yang sama untuk meminimalisir 

human error.  

 


