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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang telah dipaparkan 

didapatkan simpulan bahwa pembuatan jurnal pra-laboratorium berpengaruh 

signifikan terhadap keterampilan mengevaluasi dan merancang penyelidikan 

ilmiah siswa SMA. Hasil tersebut diketahui dari rata-rata nilai uji N-Gain dalam 

mengukur peningkatan pada kelas yang membuat jurnal pra-laboratorium dan 

kelas yang tidak membuat secara berturut-turut yaitu 0,71 yang termasuk kategori 

tinggi dan 0,53 termasuk kategori sedang. Selain itu, jurnal pra-laboratorium 

berpengaruh signifikan terhadap sosio-emosional siswa SMA. Setelah pembuatan 

jurnal pra-laboratorium kelas eksperimen memiliki tingkat kecemasan tes maupun 

praktikum sedang atau cukup cemas, sedangkan kelas kontrol yang tidak membuat 

jurnal pra-laboratorium memiliki tingkat kecemasan yang tinggi. Artinya, tingkat 

kecemasan siswayang tidak membuat jurnal pra-laboratorium lebih tinggi 

dibandingkan kelas yang membuatnya. 

5.2 Implikasi  

Adapun implikasi yang didapatkan dari hasil penelitian ini yaitu pembuatan 

jurnal pra-laboratorium dapat diterapkan untuk beberapa topik praktikum Biologi 

yang kompleks. Dengan penelitian ini diharapkan dapat membantu pendidik 

dengan memanfaatkan jurnal pra-laboratorium dalam membantu menganalisis 

kesiapan siswa sebelum praktikum dimulai, mengetahui keterampilan dalam 

mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah siswa, mengatasi kecemasan, 

dan mengetahui kesulitan yang dihadapi siswa sebelum dan saat mengikuti kegiatan 

praktikum di laboratorium.  

 

 



63 

 

Nurul Melani, 2022 
PENGARUH PEMBUATAN JURNAL PRA-LABORATORIUM TERHADAP KETERAMPILAN MENGEVALUASI 
DAN MERANCANG PENYELIDIKAN ILMIAH SERTA SOSIO-EMOSIONAL SISWA SMA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa rekomendasi bagi pembaca sebagai 

pendukung penelitian selanjutnya. Beberapa rekomendasi tersebut diantaranya:  

a. Pembuatan jurnal pra-laboratorium dapat diterapkan untuk membiasakan siswa 

dengan proses pembelajaran secara ilmiah dalam penyelidikan ilmiah serta 

memperkuat kegiatan praktikum di laboratorium.  

b. Pembuatan jurnal pra-laboratorium bisa dioptimalkan lebih baik lagi dengan 

persiapan yang lebih matang. Dengan menambahkan jenis kegiatan pra-

laboratorium lainnya yang dapat menunjang kegiatan praktikum terlaksana 

dengan lebih bermakna.  

c. Sebelum menggunakan metode pembuatan jurnal pra-laboratorium, alangkah 

baiknya guru menganalisis terlebih dahulu latar belakang pengalaman siswa 

agar apa yang diberikan kepada siswa dalam pendampingan dapat merata.  

d. Penerapan pembuatan jurnal pra-laboratorium dalam pembelajaran praktikum 

perlu direncanakan lebih awal mengingat jumlah pertemuan yang dilakukan 

membutuhkan waktu lebih banyak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


