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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Secara keseluruhan berdasarkan hasil penelitian, temuan dan pembahasan 

dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Laboratory Project Based Synthesis 

Organic Using Retrosynthetic Approach (LPBSOURA) dapat meningkatkan 

penguasaan konsep, keterampilan generik sains dan keterampilan berpikir kritis. 

Secara mendetail dapat disimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut:  

1)  Karakteristik model pembelajaran LPBSOURA ini merupakan pembelajaran 

berbasis proyek sintesis senyawa organik dengan pendekatan retrosintetik 

untuk dapat memprediksi senyawa starting material yang dibutuhkan untuk 

mensintesis senyawa target molekul dengan bantuan software  Marvinsketch 

dan Reactor ChemAxon. 

2) Terjadi peningkatan  pada semua indikator penguasaan konsep mahasiswa 

terlihat pada perolehan rata-rata % N-Gain sebesar 57,17%. Perolehan %N-

Gain tertinggi sebesar 90,48 % (kategori tinggi) pada konsep isomer geometri 

sedangkan perolehan %N-Gain terendah pada konsep reaksi Friedel Crafts 

(18,44 %).  Hal ini menunjukkan model pembelajaran LPBSOURA secara 

efektif  dapat meningkatkan penguasaan konsep mahasiswa. 

3) Keterampilan generik sains mahasiswa pada semua indikator mengalami 

peningkatan.  Untuk keterampilan generik sains mahasiswa  rata-rata %N-Gain 

tertinggi (70,90%) pada indikator inferensia logika dan terendah pada 

membangun konsep (48,60%). Hasil %N-Gain menunjukkan adanya 

peningkatan keterampilan generik sains mahasiswa setelah implementasi dari 

model pembelajaran LPBSOURA. 

4) Pada keterampilan berpikir kritis pada semua indikator menunjukkan 

peningkatan. Keterampilan berpikir kritis mahasiswa %N-Gain yang paling 

tertinggi (88,56%) pada indikator memberikan penjelasan sederhana 

menganalisis argumen, sedangkan yang terendah pada memberikan penjelasan 

sederhana untuk mempertimbangkan kredibilitas sumber (45,41%). Dengan  
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demikian diketahui model pembelajaran LPBSOURA efektif terhadap 

peningkatan keterampilan berpikir ktitis mahasiswa. 

5) Terdapat adanya hubungan antara keterampilan generik sains dan berpikir 

kritis terhadap penguasaan konsep  berdasarkan hasil uji korelasi Pearson. 

Bahkan diketahui hubungan keterampilan generik sains dan berpikir kritis 

secara simultan terhadap penguasaan konsep sebesar 88,6%.  

6) Mahasiswa memberikan tanggapan positif  terhadap pelaksanaan pembelajaran 

LPBSOURA dengan jumlah respon setuju 89-96%. 

7) Keunggulan dari pembelajaran ini adalah pembelajaran LPBSOURA ini 

adalah: (a)Belum pernah dilakukan di laboratorium sebelumnya; (b) 

Pembelajaran  PjBL yang baru dengan menggunakan retrosynthetic approach 

(pendekatan retrosintetik) untuk menetapkan senyawa starting material, (c) 

Penentuan starting material dengan menggunakan bantuan software 

Marvinsketch dan Reactor ChemAxon. Pembelajaran LPBSOURA dapat 

meningkatkan penguasaan konsep, keterampilan generik sains dan berpikir 

kritis mahasiswa.Sedangkan keterbatasan dari pembelajaran LPBSOURA ini 

membutuhkan waktu yang lebih banyak pada tahap persiapan. 

 

B. Implikasi 

Model pembelajaran LPBSOURA perlu diimplikasikan pada perkuliahan 

Kimia Organik Sintesis dengan menggunakan bantuan software ChemAxon 

untuk menentukan starting material dan zat yang disintesis harus bersifat ramah 

lingkungan ( green chemistry). 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan penelitian ini maka saran atau 

rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1) Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengoptimalkan kemampuan 

konsep-konsep dasar yang dimiliki mahasiswa sebelum mempelajari materi 

sintesis senyawa organik. 

2) Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk membuat software yang dapat. 

merancang berbagai kemungkinan diskoneksi dari senyawa target molekul. 
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Dengan demikian dapat lebih membantu mahasiswa untuk menyelesaikan 

suatu permasalahan sintesis senyawa organik.  

Perlu dirancang panduan untuk mengarahkan ke tahap persiapan praktikum sampai 

kepada tahapan interpretasi  pembacaan struktur dari senyawa organik yang 

dihasilkan oleh mahasiswa 

 


