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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bagian ini akan dikemukakan kesimpulan hasil penelitian yang telah 

dilakukan. Selain itu, juga akan dikemukakan saran-saran untuk perbaikan 

penelitian dan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang 

dihasilkan adalah : 

1. Implementasi pembelajaran inkuiri terbimbing menggunakan media 

laboratorium virtual diketahui bahwa hampir seluruh kegiatan terlaksana 

dengan baik. 

2. Penguasaan konsep siswa untuk setiap indikator pembelajaran diperoleh hasil 

bahwa, indikator pembelajaran 1, 2, 3, dan 4 berturut-turut yaitu menjelaskan 

pengertian penurunan titik beku larutan, menjelaskan pengaruh penambahan 

zat terlarut terhadap titik beku larutan, menyimpulkan bahwa penurunan titik 

beku merupakan sifat koligatif larutan, dan membedakan penurunan titik 

beku larutan elektrolit dan larutan non elektrolit, semuanya termasuk kriteria 

sangat baik. Untuk indikator pembelajaran 5, yaitu membandingkan 

penurunan titik beku beberapa larutan elektrolit kuat dengan jumlah ion 

terionisasi berbeda pada konsentrasi yang sama termasuk kriteria baik. 

3. Pada umumnya siswa berpendapat bahwa model pembelajaran inkuiri 

terbimbing menggunakan media laboratorium virtual dapat membuat mereka 

lebih mudah menguasai konsep penurunan titik beku larutan. Selain itu, pada 

umumnya siswa tidak mengalami kesulitan dalam melakukan tahapan-

tahapan pembelajaran inkuiri terbimbing menggunakan media laboratorium 

virtual. Tahapan yang memiliki nilai persentase terbesar, yaitu merumuskan 

masalah dan membuat kesimpulan dengan persentase sebesar 78%. 

Sedangkan tahapan yang memiliki nilai persentase terkecil adalah merancang 

percobaan dengan persentase sebesar 72,5%. 
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B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang dapat 

dikemukakan adalah : 

1. Bagi para guru di sekolah, hendaknya mengimplementasikan pembelajaran 

inkuiri menggunakan medial laboratorium virtual sehingga dapat melatih 

siswa mengembangkan penguasaan konsep. 

2. Agar siswa diberikan latihan untuk menganalisis data, sehingga pencapaian 

penguasaan konsep siswa setiap indikator sangat baik. 

3. Bagi para guru di sekolah, disarankan untuk menggunakan model inkuiri 

terbimbing dalam pembelajaran kimia di kelas, sehingga siswa dapat 

merancang percobaan sendiri. 

 

 

 


