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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis terhadap temuan penelitian dapat disimpulkan 

bahwa LKS berbasis inkuiri dapat meningkatkan keterampilan proses sains dan 

pemahaman konsep koloid siswa. Kesimpulan yang lebih rinci adalah sebagai 

berikut: 

1. Karakteristik LKS berbasis inkuiri pada materi ini adalah terbuka pada salah 

satu dan beberapa tahapan inkuiri, yaitu: merumuskan masalah dalam bentuk 

pertanyaan, merumuskan hipotesis, merancang percobaan, mengumpulkan 

data, menganalisis data, dan merumuskan kesimpulan. Pengembangan LKS 

ini didasarkan pada beberapa aspek, yaitu: kemudahan pengerjaan, kecukupan 

waktu, ketersediaan alat dan bahan, keekonomisan alat dan bahan, serta 

kesesuaian dengan tujuan praktikum.  

2. Implementasi LKS berbasis inkuiri pada pembelajaran koloid dilaksanakan 

dalam tiga kali pertemuan. Pertemuan pertama dilakukan praktikum 

penggolongan koloid dengan LKS berbasis inkuiri terbimbing, pertemuan 

kedua dilakukan praktikum pembuatan koloid dengan LKS berbasis inkuiri 

terstruktur, dan pertemuan ketiga dilakukan praktikum sifat-sifat koloid 

dengan LKS berbasis inkuiri terstruktur. Observasi yang dilakukan pada saat 

pembelajaran menunjukkan bahwa  pembelajaran telah dilaksanakan sesuai 

dengan tuntutan rancangan pembelajaran yang dibuat. Siswa aktif dalam 

kegiatan pembelajaran baik saaat melakukan praktikum, bertanya, dan 

mendiskusikan hasil praktikum 
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3. Peningkatan keterampilan proses sains siswa pada kelas eksperimen secara 

signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. Pada sebagian 

besar jenis keterampilan, peningkatan keterampilan proses sains siswa pada 

kelas eksperimen lebih tinggi daripada siswa pada kelas kontrol 

4. Peningkatan pemahaman konsep koloid siswa pada kelas eksperimen secara 

signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. Pada semua sub 

konsep materi koloid, peningkatan pemahaman konsep siswa pada kelas 

eksperimen lebih tinggi daripada siswa pada kelas kontrol 

 

B.  Saran-Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disarankan beberapa 

hal berikut : 

1. Perlu dilakukan kajian LKS lebih lanjut yang dapat mengembangkan aspek 

keterampilan proses sains mengamati, meramalkan, dan mengajukan 

pertanyaan pada LKS berbasis inkuiri 

2. Pelaksanaan pembelajaran dengan metode praktikum perlu dibiasakan 

terutama yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari  

 

 

 

 

 


