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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada kedua kelas penelitian 

terkait pengaruh pembelajaran berbasis inquiry lab terhadap keterampilan 

proses sains terintegrasi dan mengacu pada rumusan masalah, dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pembelajaran berbasis inquiry lab 

terhadap keterampilan proses sains terintegrasi siswa pada materi perubahan 

lingkungan. Adapun merujuk pada pertanyaan penelitian secara terperinci, 

kesimpulan hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut. 

1. Keterampilan proses sains terintegrasi siswa sebelum pembelajaran baik 

dalam kelas kontrol maupun kelas eksperimen memiliki kemampuan yang 

sama, atau dapat disebut juga dengan tidak berbeda secara signifikan. 

Namun, setelah pembelajaran dilakukan keterampilan proses sains 

terintegrasi siswa pada kelas eksperimen lebih baik dibandingkan dengan 

kelas kontrol. Yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil 

keterampilan proses sains terintegrasi siswa pada kelas eksperimen dengan 

kelas kontrol. Dimana kelas eksperimen mendapatkan hasil nilai posttest 

sebesar 72,00 dengan kategori baik sedangkan kelas kontrol sebesar 50,23 

dengan kategori cukup. 

2. Keterlaksanaan sintaks pembelajaran berbasis inquiry lab pada materi 

perubahan lingkungan secara keseluruhan sudah terlaksana dengan baik. 

3. Peningkatan keterampilan proses sains terintegrasi secara keseluruhan 

pada kelas kontrol dengan menggunakan pembelajaran praktikum resep 

termasuk kategori rendah, sedangkan pada kelas eksperimen yang 

menggunakan pembelajaran berbasis inquiry lab termasuk kategori 

sedang. 

4. Pada umumnya siswa dapat merasakan manfaat dalam pembelajaran 

inquiry lab, terutama mampu meningkatkan keterampilan proses sains 

terintegrasi pada setiap indikator. Meskipun masih ada beberapa siswa 

yang merasa kesulitan dalam membuat desain penelitian. 
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B. Implikasi 

Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi sebagai berikut. 

1. Keterampilan proses sains terintegrasi siswa masih cenderung rendah di 

lapangan, sehingga diperlukannya pembelajaran yang sudah dirancang 

matang dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa, sehingga mampu 

mengoptimalkan keterampilan proses sains terintegrasi siswa. 

2. Adanya pembiasaan kegiatan pembelajaran praktikum yang bersifat 

inquiry, mengenai materi biologi lainnya, agar siswa terlatih dalam 

merancang desain percobaan dan menganalisis hasil dari percobaannya 

tersebut. 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan temuan penelitian, penulis menuliskan beberapa rekomendasi 

sebagai berikut. 

1. Dilakukannya pemberian angket respon siswa sebelum dan setelah 

pembelajaran, agar tanggapan siswa sebelum dan sesudah pembelajaran 

dapat dilihat perbedaannya. 

2. Keterampilan proses sains dasar hendaknya diukur juga untuk mengetahui 

adanya hubungan dengan keterampilan proses sains terintegrasi. 

3. Materi yang dikaji tidak sebatas perubahan lingkungan saja, peneliti dapat 

mengembangkan pembelajaran inquiry lab  pada materi praktikum yang 

lainnya. 
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