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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDSI 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini,  profil keterampilan riset siswa SMA 

Negeri 1 Cisarua berdasarkan tingkat kelas, gender, dan indikator yang berbeda dapat 

disimpulkan  sebagai berikut: 

1. Keterampilan riset siswa  kelas XII lebih tinggi dibandingkan kelas X dan XI. 

Kategori capaian keterampilan riset kelas X dan XII termasuk ke dalam kategori 

cukup, sedangkan kelas XII termasuk ke dalam kategori baik.  

2. Capaian keterampilan riset kelompok siswa laki-laki dan perempuan termasuk ke 

dalam kategori yang sama yaitu cukup. Akan tetapi, skor rata-rata tes keterampilan 

riset kelompok laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan.  

3. Capaian keterampilan riset pada masing-masing indikator yaitu indikator memulai 

dan mengklarifikasi masalah penelitian (embark and clarify) termasuk ke dalam 

kategori kurang. Kemudian, capaian keterampilan riset pada indikator 

mengevaluasi dan merefleksikan proses penelitian (evaluate and reflect), 

mengorganisasi data/informasi dan mengelola proses penelitian (organise and 

manage), serta mengkomunikasikan dan menerapkan hasil penelitian 

(communicate and apply) termasuk ke dalam kategori cukup. Lalu, capaian 

keterampilan riset indikator menemukan dan menghasilkan data/informasi (find 

and generate), serta menganalisis dan mensintesis data/informasi (analyse and 

synthesise) termasuk ke dalam kategori baik. 

 

5.2 Implikasi 

Berdasarkan hasil temuan, maka implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Informasi yang tersedia mengenai keterampilan riset pada kelas, gender, dan indikator 

yang berbeda dapat memberikan gambaran secara umum mengenai ketrampilan riset 

siswa. Dengan tersedianya informasi terebut dapat membantu guru dalam mendorong 

kegiatan pembelajaran biologi yang dapat mengembangkan keterampilan riset siswa 
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pada tingkatan kelas berbeda serta memberikan perhatian khusus ketika membekalkan 

keterampilan riset pada kelompok gender yang berbeda. 

 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil temuan penelitian, maka rekomendasi yang dapat diberikan 

adalah sebagai berikut:  

1. Perlu adanya suatu penelitian lanjutan yang dapat dilakukan di sekolah dengan 

tingkat akreditasi sekolah berbeda, sehingga data yang diperoleh lebih 

menunjukkan gambaran umum keterampilan riset siswa yang mewakili setiap 

variasi sekolah. 

2. Perlu adanya suatu penelitian keterampilan riset yang diukur pada siswa ketika 

benar-benar melakukan riset, jadi tidak terbatas pada keterampilan riset sebagai 

keterampilan teknis atau prosedural saja. 

 

 

 


