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BAB V 

PENUTUP  

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa: 

5.1.1. Pemanfaatan laboratorium berpengaruh terhadap hasil belajar IPA siswa 

kelas VIII SMPN 2 Bonegunu, yang ditandai dengan nilai signifikan lebih kecil 

dari 0,05 (0,000<0,05), dengan kontribusi sebesar 96,7%, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel (X1) atau pemanfaatan laboratorium  berpengaruh 

terhadap variabel (Y) atau hasil belajar IPA. 

5.1.2. Nilai karakter berpengaruh terhadap hasil belajar IPA siswa kelas VIII 

SMPN 2 Bonegunu, yang ditandai dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 

(0,007<0,05), dengan kontribusi sebesar 96,7%, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel (X2) atau nilai karakter  berpengaruh terhadap variabel (Y) atau 

hasil belajar IPA. 

5.1.3. Pemanfaatan laboratorium dan nilai karakter berpengaruh terhadap hasil 

belajar IPA siswa kelas VIII SMPN 2 Bonegunu, yang ditandai dengan nilai 

Fhitung  680,660 > Ftabel 3,19 dengan kontribusi sebesar 96,7%, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel (X1) atau pemanfaatan Laboratorium dan nilai 

karakter (X2) berpengaruh terhadap variabel (Y) atau hasil belajar IPA. 
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5.2. Rekomendasi  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka peneliti 

menyatankan hal-hal sebagai berikut: 

5.2.1. Kepada guru hendaknya berusaha meningkatkan kemampuan hasil belajar  

siswa dalam  pembelajaran sehingga pada akhirnya dapat lebih aktif dan kritis di 

dalam kelas maupun di luar kelas dalam menghadapi masalah di sekitarnya. 

5.2.2. Bagi sekolah dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

masukan dalam upaya pembinaan dan pengembangan guru secara efektif, 

sehingga mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang hendak dicapai.  

5.2.3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan perbandingan atau rujukan pada 

penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa ini. 

5.3. Limitasi Penelitian  

 Limitasi atau pembatasan pada penelitian ini terletak pada proses 

pengambilan data. Peneliti menyadari bahwa dalam suatu penelitian pasti terjadi 

banyak kendala dan hambatan yang dapat terjadi pada saat proses pengambilan 

data. Salah satu faktor yang menjadi kendala dan hambatan dalam penelitian ini 

adalah penelitian yang dilakukan pada saat pandemi yang menyebab keterbatasan 

waktu tatap muka antara peneliti dan siswa.  

 

 

 

 

 

 

 


