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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, 

didapat kesimpulan sebagai berikut: 

1. LKS praktikum pada pokok materi reaksi oksidasi-reduksi terdapat 

pada 10 dari 21 bahan ajar yang ada di Kota Bandung dengan 

karakteristik LKS praktikum yang hampir seluruhnya berupa LKS 

cookbook. Selain itu pelaksanaan praktikum dan penggunaan LKS 

praktikum berbasis inkuiri pada materi tersebut masih jarang.  

2. Karakteristik LKS praktikum yang dikembangkan pada penelitian ini 

adalah LKS praktikum berbasis inkuiri terbimbing dengan komponen 

LKS praktikum yang terdiri dari fenomena, arahan membuat rumusan 

masalah, arahan membuat hipotesis, arahan mengumpulkan data 

(memilih alat, memilih bahan, merancang prosedur percobaan, menulis 

hasil pengamatan, dan menjawab pertanyaan dalam analisis data 

percobaan), arahan menguji hipotesis, dan arahan membuat 

kesimpulan. LKS praktikum yang dikembangkan berisi percobaan 

reaksi oksidasi-reduksi antara reaksi alumunium dalam limbah 

beralumunium dan larutan HCl dengan hasil optimasi limbah 

beralumunium yang digunakan berukuran 1cm x 1,5 cm, konsentrasi 

larutan HCl 6M, volume larutan HCl 3mL, dan waktu optimum 5 

menit. 

3. Keterlaksanaan LKS praktikum yang dikembangkan berdasarkan hasil 

observasi termasuk kategori sangat baik dan kualitas keterlaksanaan 

LKS praktikum yang dikembangkan berdasarkan jawaban siswa 

termasuk kategori baik. 

4. Respon siswa terhadap LKS praktikum yang dikembangkan 

menunjukkan kualitas LKS praktikum termasuk dalam kategori baik 
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dan kualitas keterlaksanaan praktikum dengan menggunakan LKS 

praktikum yang dikembangkan termasuk dalam kategori sangat baik. 

5. Penilaian guru terhadap LKS praktikum yang dikembangkan  

menunjukkan kualitas LKS praktikum berdasarkan aspek kesesuaian 

konsep dan aspek kesesuaian tata bahasa termasuk dalam kategori 

sangat baik. 

 

B. Saran   

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh serta pembahasannya, 

peneliti menyampaikan saran sebagai berikut: 

1. Untuk peneliti berikutnya adalah: 

a. Perlunya pengembangan lanjutan yaitu uji coba lebih luas sesuai 

dengan langkah-langkah penelitian menurut Sukmadinata (2012) agar 

dihasilkan LKS praktikum berbasis inkuiri pada pokok materi reaksi 

oksidasi-reduksi yang lebih sempurna. 

b. Perlunya dilakukan implementasi pembelajaran dengan menggunakan 

LKS praktikum berbasis inkuiri yang dikembangkan untuk mengetahui 

pengaruhnya terhadap hasil belajar, kemampuan berpikir kritis, 

maupun keterampilan proses sains siswa. 

2. Untuk guru SMA perlu dilakukan pembiasaan untuk menggunakan 

LKS praktikum berbasis inkuiri dalam melaksanakan praktikum 

supaya siswa terbiasa dalam melakukan langkah-langkah pembelajaran 

inkuiri terutama pada langkah merumuskan masalah dan merumuskan 

hipotesis. 

 


