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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap hasil penelitian, 

dapat ditarik kesimpulan tentang pengembangan kit praktikum IPA terpadu tema pelapukan 

terhadap keterampilan proses sains siswa SMP. Adapun kesimpulannya adalah sebagai 

berikut: 

1. Keberadaan KIT dalam menunjang pembelajaran SMP adalah 20% dari 35 topik IPA 

pada Kompetensi Dasar. Pembelajaran membutuhkan Seluruh KIT praktikum 

dilengkapi alat dan LKS untuk siswa. Sebanyak 14% KIT yang dilengkapi dengan 

bahan praktikum. Seluruh KIT yang ditemukan mengandung materi IPA yang tidak 

terpadu.  

2. KIT Praktikum IPA Terpadu (KITAEdu) telah melalui tahap pengembangan meliputi 

proses optimasi bahan, pemilihan alat serta waktu reaksi. Selanjutnya 

dikembangankan Buku Aktivitas Siswa dan buku Petunjuk Guru. Setelah melalui 

serangkaian uji coba dan perbaikan desain, kemudian dilakukan tahap penilaian dan 

identifikasi karakteristik KIT. Hasil penilaian karakteristik KIT menunjukkan bahwa 

KITAEdu mengandung aspek pedagogi (87.5%), konten (84.4%), teknis (79.7%) dan 

estetik (87.5%) yang ditafsirkan memiliki kriteria KIT yang sangat kuat.  

3. KITAEdu tema pelapukan dapat digunakan dan diimplementasikan di sekolah. aHasil 

implementasi menunjukkan KIT praktikum efektif meningkatkan penguasaan konsep  

dan KPS siswa SMP. Capaian penguasaan konsep tertinggi pada klasifikasi (89.0), dan 

capaian terendah pada konsep pencemaran (78.0). Secara keseluruhan capaian 

penguasaan konsep pada kategori baik (84.2). Pada KPS capaian tertinggi pada 

keterampilan menginterpretasi (78.0), dan capaian terendah pada keterampilan 
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mengamati (69.0). Secara keseluruhan capaian KPS siswa mencapai kategori baik 

(71.9).  

4. Secara keseluruhan siswa memberikan respons positif  (91.3%) terhadap penerapan 

KIT praktikum IPA terpadu tema pelapukan. Respons siswa menunjukkan bahwa 

meskipun siswa belum memiliki pengalaman (60%) dalam melakukan praktikum 

terutama dalam materi IPA terpadu (40%), tidak menjadi halangan siswa dalam 

menggunakan KIT. Menggunakan KIT praktikum meningkatkan minat (96%) dan 

ketertarikan (91%) siswa terhadap tema pelapukan. Selain itu KIT praktikum mampu 

membantu siswa mengembangkan KPS (89-99%). Respons siswa pada aspek 

penggunaan KIT menunjukkan aspek pembelajaran (91.8%) dan aspek penggunaan 

KIT (91.4%).  

 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, terdapat beberapa saran yang ingin 

disampaikan oleh peneliti, yaitu: 

1. Keberadaan KIT praktikum IPA masih belum memadai dalam setiap topik kajian IPA 

SMP. Hal ini merupakan suatu peluang bagi penelitian selanjutnya untuk dapat 

mengembangkan KIT praktikum pada tema lainnya. 

2. Pada tahap pengembangan KIT praktikum belum ditemukan indikator baku  dalam 

pengembangan KIT praktikum. Maka perlu dibangun suatu patokan dasar dalam 

pengembangan alat peraga khusus untuk KIT praktikum.  

3. KIT praktikum IPA terpadu tema pelapukan dapat meningkatkan keterampilan proses 

sains dan pengetahuan konsep siswa. Sehingga bagi Guru yang bermaksud 

meningkatkan keterampilan proses sains maupun pengetahuan konsep secara terpadu, 

KIT praktikum IPA terpadu tema pelapukan ini dapat digunakan sebagai alternatif 

dalam pembelajaran.  

4. Keterbatasan pengalaman siswa dalam melakukan praktikum tidak menghalangi siswa 

dalam mengeksekusi KIT praktikum. Oleh karena itu penggunaan KIT praktikum 
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dapat digunakan oleh siapapun, tidak dibatasi oleh pengetahuan maupun pengalaman 

pengguna.  


