
BAB VI

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan temuan, diperoleh kesimpulan sebagai

berikut:

1. Keterampilan intelektual yang digunakan guru dalam pengarajan materi-subyek

diawali dengan: mendefinisikan larutan garam dan difokuskan pada

membedakan sifat larutan garam. Keterampilan intelektual yang dominan

adalah: menggolongkan. Larutan garam, larutan asam, larutan basa. Hal ini arti

guru dalam pengajarannya memulai dengan menginfonnasikan dengan tidak

menggalipengetahuan siswa.

2. Keterampilan pedagogi yang digunakan guru adalah menjelaskan, membahas

serta menyimpulkan. Keterampilan tersebut menunjukkan pengajaran yang

dimuiai dari yang bersifat umum ke khusus.

3. Berdasarkan struktur globalnya, penempatan makro utama guru berbeda dengan

buku paket, namun memiliki kemiripan dengan buku Brady.

4. Perbedaan yang terdapat antara pengajaran guru dengan buku paket adalah

dalam posisi penyajian definisi hidrolisi, sifat larutan garam, kesimpulan garam

yang mengalami hidrolisis dan garam yang tidak mengalami hidrolisis serta

manfaat peristiwa hidrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan yang

lainnya adalah kaburnya substansi fokus yang terdapat pada buku Paket

dibandingkan substansi fokus pada pengajaran guru serta lebih rinci.
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5. Perbedaan antara pengajaran guru dengan buku Brady hanya pada posisi makro

sifat larutan garam.

B. Keterbatasan

Dalam penelitian ini penulis banyak mengalami kesulitan dalam

menentukan struktur pengetahuan materi-subyek guru. Struktur tersebut merupakan

salah satu dasar keterampilan intelektual. Hal ini disebabkan keterbatasan-

keterbatasan yang dihadapi penelitidalam melakukan penelitian, yaitu:

1. Keterbatasan dalam sumber data yang berupa teks berbahasa Inggris untuk

buku Brady sehingga membutuhkan kecermatan dalam mengalihbahasa dan

menginterpretasi.

2. Keterbatasan waktu yang dimiliki peneliti sebab penelitian ini dilakukan

secara individual serta dalam mengembangkan instrumen untuk mengetahui

elemen-elemen yang dikembangkan guru dalam menyusun suatu substansi

dari materi-subyek hidrolisis garam.

3. Keterbatasan waktu yang dimiliki sehingga penulis meneliti siswa sebagai

subyek pendukung dalam penelitian ini.

C Saran

1. Untuk guru kimia khususnyayang mengajardi kelas III, agar menggunakan

keterampilan intelektual dengan diawali dengan membedakan sifat larutan

garam. Selanjutnya menguji pH garam untuk membuktikan sifat larutan

garam. Setelali itu memberi contoh, menuliskan reaksi dan menghubungkan

terhadap Ka dan Kb.
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2. Ketika hendak mengajar tidak hanya memperhatikan materi-subyek yang

akan diajarkan, tetapi juga memperhatikan tujuan-tujuan dalam pengajaran

sebagaiman yang terdapat pada GBPP. Guru hendaknya membuat materi-

subyek yang diajarkan berguna untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari.

3. Buku paket sebaiknya dilengkapi dengan substansi fokus materi-subyek

yang mendalam serta materi-subyek pendukung dengan berbagai variasi

dan bentuk untuk contoh soal. Penyusunan prosedur percobaan, sebaiknya

disusun dengan mengarahkan tujuan yang jelas juga menarik, sehingga guru

merasakan kegunaan dari percobaan tersebut. Jika hal di atas telah dapat

dipenuhi maka guru akan menggunakan ataupun tidak akan beralih pada

bukukomersil.

4. Dalam mengajar sebaiknya guru menggunakan GBPP, buku paket dan juga

sebagai buku teks yakni Brady sebagaimana dasar dari keilmuannya dapat

diperluas dalam mengorganisasikan materi-subyek agar dapat memenuhi

kriteria kejelasan dan ketepatan juga mudah dipahami, sesuai dengan

tingkat pemahaman siswa dan mudah untuk diajarkan.

5. Agar dilakukan penelitian selanjutnya yaitu terhadap guru dan siswa

sebagai subyek penelitian.




