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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Karakteristik LKS praktikum sel volta yang ada di lapangan saat ini masih 

berupa LKS praktikum yang berisi instruksi langsung (cook book). 

2. LKS praktikum inkuiri terbimbing pada topik sel volta yang dikembangkan 

pada penelitian ini disusun berdasarkan tahapan inkuri yang terdiri dari 

fenomena, arahan membuat rumusan masalah, arahan membuat hipotesis, 

arahan mengumpulkan data (arahan menentukan alat, arahan menentukan 

bahan, arahan menggambar sketsa percobaan, arahan merancang prosedur 

percobaan, arahan melakukan percobaan, arahan menuliskan hasil pengamatan, 

arahan menganalisis data), arahan menguji hipotesis dan arahan membuat 

kesimpulan, yang sebelumnya telah dioptimasi terlebih dahulu untuk 

mendapatkan prosedur praktikum yang optimal.   

3. Keterlaksanaan praktikum menggunakan LKS praktikum inkuiri terbimbing 

yang peneliti kembangkan yang ditinjau dari aspek observasi keterlaksanaan 

tahapan inkuiri, jawaban siswa terhadap tugas-tugas pada LKS, dan respon 

siswa termasuk kategori sangat kuat (baik sekali), dengan perolehan persentase 

skor berturut-turut yaitu 100%, 88 % dan 84%. 

4. LKS praktikum inkuiri terbimbing yang peneliti kembangkan berdasarkan 

penilaian guru dan dosen yang ditinjau dari aspek kesesuaian LKS dengan 

konsep, tatabahasa dan tataletak serta perwajahan dalam LKS  termasuk 

kategori sangat kuat (baik sekali) dengan persentase skor yang diperoleh 

berturut-turut yaitu 81%, 86% dan 88%.  
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Berdasarkan keempat kesimpulan di atas, dapat ditarik kesimpulan secara 

umum yaitu lembar kerja siswa (LKS) praktikum pada topik sel volta yang 

dikembangkan dapat diterapkan di sekolah. 

B. Saran  

Berikut adalah saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil 

penelitian ini : 

1. dilakukan penelitian lebih lanjut terkait penelitian yang telah peneliti 

lakukan yaitu mengenai pengaruh penggunaan LKS praktikum inkuiri 

terbimbing yang  telah peneliti kembangkan dalam pembelajaran di sekolah 

untuk mengetahui hasil belajar siswa.  

2. mengembangkan LKS praktikum inkuiri terbimbing pada topik kimia 

lainnya. 

3. praktikum kimia pada topik selain sel volta sebaiknya menggunakan alat 

dan bahan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari agar dapat meningkat 

minat belajar siswa dan pembelajaran terasa lebih bermakna. 

4. dalam melakukan observasi keteraksanaan tahapan inkuiri sebaiknya 

penilaian yang dilakukan tidak hanya untuk mengetahui aspek 

keterlaksanaannya, tetapi menilai juga benar tidaknya pelaksanaan tahapan 

inkuiri tersebut. 

 

 


