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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap mahasiswa pada 

mata kuliah kimia organik di salah satu perguruan tinggi di Garut dalam 

menerapkan strategi pembelajaran konflik kognitif untuk meningkatkan 

penguasaan konsep dan berpikir kritis mahasiswa, diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pada pelaksanaan pembelajaran dengan strategi konflik kognitif dihasilkan 

karakteristik pembelajaran, dalam pembelajaran konsep nukleofilisitas dan 

kebasaan terdapat dua contoh reaksi bertentangan, yaitu reaksi asam basa dan 

reaksi substitusi. Mahasiswa memperhatikan contoh-contoh bertentangan dan 

mulai berpikir ketika ditanya konsep nukleofilisitas dan kebasaan. Mahasiswa 

menjawab pertanyaan yang diberikan. Pada pembelajaran konsep faktor 

pelarut, terdapat dua contoh reaksi dengan substrat sama tapi pelarut berbeda. 

Mahasiswa memperhatikan contoh-contoh bertentangan dan mulai berpikir 

ketika ditanya salah satu pelarut yang dapat mensolvasi pereaksi. Mahasiswa 

menjawab pertanyaan yang diberikan. Pada pembelajaran konsep faktor 

temperatur, terdapat dua contoh reaksi bertentangan, reaksi dengan substrat 

dan pereaksi sama tapi temperatur berbeda. Mahasiswa memperhatikan 

contoh-contoh bertentangan dan mulai berpikir ketika ditanya pengaruh 

temperatur terhadap produk reaksi. Mahasiswa menjawab pertanyaan yang 
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diberikan. Pada pembelajaran konsep mekanisme reaksi, terdapat dua contoh 

reaksi bertentangan. Mahasiswa tidak tertarik dengan contoh-contoh reaksi 

yang diberikan dengan tidak merespon pertanyaan. Mahasiswa tidak 

menjawab pertanyaan yang diberikan. Dari pelaksanaan pembelajaran dengan 

strategi konflik kognitif,  konsep nukleofilisitas dan kebasaan, faktor pelarut 

dan faktor temperatur, menunjukkan karakter pembelajaran konflik kognitif. 

Sedangkan konsep mekanisme reaksi tidak menunjukkan karakter 

pembelajaran konflik kognitif.      

2. Setelah diterapkannya strategi pembelajaran konflik kognitif, terdapat 

peningkatan penguasaan konsep mahasiswa yang terlihat dari gain sebesar 

0,63 (kategori sedang). Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan konsep 

mahasiswa mengalami peningkatan. Adapun konsep yang diperoleh dengan 

nilai gain terendah pada konsep mekanisme reaksi sebesar 0,27 (kategori 

rendah) dan konsep yang diperoleh dengan nilai gain tertinggi pada konsep 

faktor temperatur sebesar 0,83 (kategori tinggi). 

3. Dari hasil analisis data kemampuan berpikir kritis mahasiswa diperoleh 

persentase tertinggi peningkatan kemampuan berpikir kritis mahasiswa, yaitu 

pada konsep nukleofilisitas dan kebasaan, sebesar 88% pada kemampuan 

memberikan penjelasan dengan indikator menganalisis argumen. Persentase 

terendah peningkatan kemampuan berpikir kritis mahasiswa pada konsep 

mekanisme reaksi substitusi dan reaksi eliminasi sebesar 28% pada 

kemampuan strategi dan taktik dengan indikator memutuskan sebuah 

tindakan.           
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B. Saran 

Adapun rekomendasi yang diberikan terkait penelitian yang dilakukan 

adalah sebagai berikut:  

1. Sintaks pembelajaran konflik kognitif harus lebih dipersiapkan sebelum 

dilakukan kegiatan pembelajaran yaitu dilakukan terlebih dahulu validasi, 

agar kegiatan pembelajaran konflik kognitif dapat berjalan sesuai rencana. 

2. Perlu dikembangkan terhadap konsep-konsep kimia organik lain agar lebih 

memperkaya model pembelajaran kimia organik. 

3. Perlu dikembangkan model evaluasi yang sesuai dengan pembelajaran 

konflik kognitif. 

 


