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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

5.1. Simpulan 

Penelitian ini dilaksanakan terhadap siswa kelas X IPA di salah satu SMA di 

Bandung. Peneliti mengkaji pengaruh penerapan home-based experiment tentang 

biobaterai melalui e-learning  terhadap keterampilan berpikir kritis siswa. Tahap 

pelaksanaan biobaterai dilakukan pada materi limbah dan daur ulang limbah yang 

terdapat pada KD 3.11 dan 4.11 tentang Perubahan lingkungan. Berdasarkan 

temuan dan pembahasan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 

a. Terdapat pengaruh penerapan home-based experiment terhadap keterampilan 

berpikir kritis siswa. Hasil keterampilan berpikir kritis siswa termasuk ke 

dalam kategori rendah (n-gain 0,26). Rata-rata nilai pre-test keterampilan 

berpikir kritis siswa sebesar 54,60 , sementara rata-rata nilai post-tes sebesar 

66,45. Hal ini dapat terjadi diduga karena beberapa faktor yang mempengaruhi 

pelaksanaan home-based experiment seperti interaksi guru dan siswa selama 

pelaksanaan home-based experiment, keterbatasan waktu yang disediakan 

untuk siswa melaksanakan inkuiri, faktor internal siswa selama eksperimen 

biobaterai, serta instrumen soal yang kurang sesuai mengukur kemampuan 

siswa. Selain itu, keterampilan berpikir kritis siswa untuk tiap indikator 

memiliki karakter peningkatan yang berbeda. Peningkatan terbesar terdapat 

pada indikator pertama yaitu bernalar efektif dengan n-gain 0,35 atau kategori 

sedang. Dan peningkatan terendah terdapat pada indikator kedua yaitu 

menggunakan sistem berpikir sebesar 0,17. 

b. Pelaksanaan kinerja siswa selama melaksanakan proyek biobaterai 

menunjukkan hasil yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata nilai 

penilaian kinerja siswa 74,88. Penilaian kinerja tertinggi yaitu terdapat pada 

indikator penilaian mengamati. Sementara penilaian kinerja terendah yaitu 

pada indikator mengevaluasi dan refleksi, hal ini diduga karena siswa masih 

mengalami kesulitan dalam mengevaluasi kesimpulan hasil eksperimen 

dengan teori yang ada. 
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c. Respon siswa terhadap pelaksanaan home-based experiment terhadap 

keterampilan berpikir kritis siswa cenderung positif dengan rata-rata setuju 

dengan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Setelah dilakukan 

pembelajaran, sebagian besar siswa telah memahami strategi home-based 

experiment yang dilaksanakan melalui e-learning. 

5.2. Implikasi 

Adapun implikasi penelitian yaitu hasil penelitian ini memberikan informasi 

bahwa pengaruh penerapan home-based experiment melalui e-learning memberi 

pengaruh dalam mengembangkan dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis 

siswa yang dilaksanakan pada proyek biobaterai. Hasil penelitian menunjukkan 

terdapat peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa SMA setelah dilaksanakan 

pembelajaran. Tetapi, ada beberapa catatan dalam pelaksanaan home-based 

experiment yaitu perlunya menentukan alokasi waktu pembelajaran yang tepat 

sehingga siswa dapat melaksanakan setiap sintak inkuiri yang digunakan dengan 

optimal.    

5.3. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil temuan dan hambatan yang dialami selama pelaksanaan 

penelitian, maka perlu dikemukakan beberapa rekomendasi untuk penelitian 

selanjutnya. Pengaruh penerapan home-based experiment yang mengadaptasi 

model pembelajaran inkuiri merupakan pembelajaran yang sangat berpusat pada 

siswa. Siswa dituntut untuk aktif dalam bertanya mencari informasi dan 

mengintegrasikan informasi, merefleksikan informasi secara individu maupun 

berkelompok sehingga memerlukan motivasi belajar yang cukup tinggi. Salah satu 

cara yang mungkin dapat dilakukan yaitu dengan memberikan pembiasaan kepada 

siswa untuk mengubah cara belajar sehingga siswa aktif untuk melaksanakan 

inkuiri seperti belajar dari penemuan atau memberikan demonstrasi kepada siswa. 

Pelaksanaan penelitian home-based experiment hanya dilaksanakan secara 

daring. Sehingga akan lebih baik apabila pelaksanaan penelitian di bandingkan 

dengan pembelajaran yang sama secara luring. Sehingga apabila tidak ada 

perbedaan hasil yang berarti dengan pembelajaran secara luring, home-based 

experiment dapat menjadi alternatif untuk pembelajaran jarak jauh. Pelaksanaan 
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juga sebaiknya dengan menyiapkan waktu yang lebih lama dan memberikan waktu 

yang cukup untuk siswa dalam mengerjakan instrumen keterampilan berpikir kritis 

awal dan akhir, lembar kerja peserta didik (LKPD), kegiatan diskusi, maupun 

laporan yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Selain itu, diperlukan kedekatan dan 

ikatan emosional yang baik dengan siswa sehingga siswa tidak canggung pada saat 

siswa bertanya maupun mendapat arahan melalui chat whatsapp. 

Bagi guru disarankan dapat melakukan pembelajaran dengan metode 

beragam yang interaktif, salah satunya dapat menggunakan pembelajaran home-

based experiment. Hal ini bermaksud agar siswa yang melakukan pembelajaran 

lebih bersemangat dan mudah untuk memahami materi yang sedang dipelajari 

karena dapat mengaplikasikan konsep pembelajaran dengan fenomena yang ada. 

Pembelajaran home-based experiment juga dapat mendekatkan siswa bekerja 

secara ilmiah dengan alat bahan yang dapat di temukan di rumah. Selain itu home-

based experiment yang dilaksanakan melalui e-learning juga dapat menjadi 

alternatif pembelajaran jarak jauh apabila tidak memungkinkan pelaksanaan 

pembelajaran disekolah terutama pembelajaran yang memerlukan kegiatan 

eksperimen.  

 


