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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai konstrksi LKS pola 5M bermuatan nilai 

kreatif bagi siswa SMA kelas XI pada pembuatan indikator asam basa alami, dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Komponen LKS pola 5M bermuatan nilai kreatif bagi siswa SMA kelas XI 

dalam pembuatan indikator asam basa alami terdiri dari lima tahapan yang 

diadaptasi dari pola 5M, yaitu mengamati fenomena, mengajukan pertanyaan, 

mengumpulkan informasi, membuat produk dan mengkomunikasikan yang 

diintegrasikan dengan subindikator perilaku kreatif yang harus dicapai. 

Kesesuaian komponen mengamati fenomena berkategori sangat sesuai. 

Kesesuaian komponen mengajukan pertanyaan berkategori sangat sesuai. 

Kesesuaian komponen mengumpulkan informasi berkategori sangat sesuai. 

Kesesuaian komponen membuat produk berkategori sangat sesuai. Kesesuaian 

komponen mengkomunikasikan berkategori sangat sesuai.  

2. Tanggapan siswa terhadap LKS pola 5M bermuatan nilai kreatif bagi siswa SMA 

kelas XI dalam pembuatan indikator asam basa alami hampir seluruhnya 

berkategori kuat atau baik. 

 

B. Implikasi 

Hasil penelitian memberikan implikasi, antara lain: (1) LKS bermuatan nilai 

kreatif dapat dijadikan media pembelajaran untuk mengembangkan kreativitas 

dalam menghasilkan suatu produk, (2) LKS bermuatan nilai kreatif dapat 

dijadikan media tuntunan dalam pengerjaan tugas proyek baik individu maupun 

kelompok, (3) LKS bermuatan nilai kreatif dapat menjadi rujukan guru dalam 

membuat LKS serupa dalam materi atau mata pelajaran yang lain. 
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C. Rekomendasi 

Penelitian yang dilakukan ini masih memiliki banyak kekurangan. Berikut 

merupakan saran bagi penelitian selanjutnya. 

1. Memperhatikan efektivitas waktu dan pengkondisian pada saat pengerjaan LKS 

2. Perlunya dikembangkan LKS pola 5M bermuatan nilai kreatif pada topik-topik 

kimia lainnya, khususnya pada topik kimia yang mengharuskan siswa untuk 

dapat mengembangkan kreativitas untuk menghasilkan suatu produk. 


