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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan-temuan dan hasil pembahasan pada penelitian ini ,

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep-konsep pada bahan kajian " Sifat Koligatif Larutan" bersifat konsep

konkrit, konsep abstrak, konsep yang menyatakan simbol, dan konsep

berdasarkan prinsip. Konsep-konsep tersebut ada yang dapat disajikan secara

eksperimen dan secara non eksperimen.

2. Konsep-konsep yang disajikan secara non eksperimen dan menggunakan

LKS berbentuk Reconstruction D.A.R.Ts. dan Analysis D.A.R.Ts. ternyata

dapat meningkatkan penguasaan konsep siswa tentang " Sifat Koligatif

Larutan" baik di kelas unggulan maupun kelas biasa. Konsep yang

karakteristiknya menggunakan perhitungan dan penggunaan rumus

peningkatannya cenderung sejalan, konsep dengan karakteristik

menggunakan gambar dan grafik peningkatannya bertentangan di kelas

unggulan dan kelas biasa. Konsep yang dapat dihafalkan cenderung lebih

dikuasai oleh siswa kelas biasa dari pada siswa kelas unggulan.

3. Model yang dikembangkan dapat meningkatkan penguasaan keterampilan

berpikir kritis. Indikator keterampilan berpikir kritis yang dapat

dikembangkan melalui konsep "Sifat Koligatif Larutan" adalah mencari

persamaan dan perbedaan, mengidentifikasi hal yang relevan,

86



mengidentifikasi kesimpulan, menyimpulkan, menemukan rumus dan

menerapkan rumus. Peningkatan keterampilan berpikir kritis yang sejalan

adalah keterampilan menemukan rumus dan menerapkan rumus, sedangkan

keterampilan mengidentifikasi hal yang relevan peningkatannya bertentangan

antara siswa kelas unggulan dan kelas biasa.

4. Model pembelajaran yang dikembangkan dapat meningkatkan penguasaan

keterampilan proses sains observasi, klasifikasi, interpretasi data, prediksi,

inferensi dan aplikasi. Keterampilan proses sains yang sangat rendah

penguasaanya di kelas unggulan dan kelas biasa adalah interpretasi data,

penguasaan yang tertinggi aplikasi, sedangkan prediksi peningkatannya

bertentangan.

5. Pencapaian penguasaan oleh siswa, menurun dari penguasaan konsep,

keterampilan berpikir kritis dan keterampilan proses sains.

6. Peningkatan penguasaan konsep, keterampilan berpikir kritis dan

keterampilan proses sains siswa kelas unggulan jauh lebih tinggi dari pada

kelas biasa, peningkatan ini merata di kelompok kemampuan tinggi, sedang,

dan rendah.

7. Model pembelajaran yang disusun mendapat tanggapan yang positif dari

siswa meskipun di kelas biasa penguasaan konsep siswa tidak mencapai

standar "mastery learning".

8. Model pembelajaran yang dikembangkan dapat membantu guru dan siswa

dalam proses pembelajaran secara efektif dan efisien.

9. Model yang dikembangkan mempunyai keterbatasan yaitu tidak dapat

digunakan untuk siswa di kelas unggulan dan kelas biasa dengan perlakuan

yang sama, karena kemampuan berpikir mereka berbeda.
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B. Rekomendasi

1. Model yang dikembangkan merupakan salah satu alternatif model yang

mengembangkan keterampilan berpikir kritis, tetapi tidak seluruh indikator

keterampilan berpikir kritis dapat dilatihkan melalui satu konsep saja, maka

model ini sebaiknya diterapkan pada berbagai konsep.

2. Pada pemilihan konsep harus diperhatikan keefektifan model tersebut, yakni

dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam penguasaan konsep,

keterampilan berpikirkritis dan keterampilan proses sains.

3. Bagi guru-guru yang ingin mengembangkan model ini memerlukan

pengetahuan awal tentang teori belajar yang cukup.

4. Keterbacaan instrumen harus diperhatikan, misalnya pada lembar kerja siswa

pertanyaan-pertanyaan yang disusun harus mudah dimengerti dan dapat

membimbing siswa untuk berpikir kritis dalam pengisiannya.

5. Instrumen disesuaikan dengan kemampuan berpikir siswa, setelah itu

instrumen dapat dimodifikasi kembali agar kemampuan berpikir kritis siswa

lebih ditingkatkan.

6. Seandainya guru menggunakan satu perangkat model untuk beberapa kelas

dengan kemampuan siswa yang berbeda, maka pada implementasinya perlu

dibedakan sesuai dengan kondisi kelas tersebut.

7. Dalam pembelajaran kimia sebaiknya ada pengelompokkan siswa

berdasarkan kemampuannya, untuk mempermudah merumuskan proses

pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan kelompok siswa yang

bersangkutan.
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