
 

 

 

 

 

V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut: 

 

1. LKS berbasis pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery 

learning pada materi teori atom Bohr yang dikembangkan telah valid dan 

layak digunakan dalam pembelajaran di sekolah, hal ini ditunjukkan oleh 

rata-rata hasil penilaian dari ketiga validator dengan kategori sangat tinggi. 

2. LKS yang dikembangkan dapat dikatakan praktis, hal ini ditunjukkan dengan: 

a. hasil penilaian guru dan respon siswa terhadap LKS yang dikembangkan 

yang dapat dikategorikan sangat tinggi; 

b. hasil penilaian observer terhadap keterlaksanaan LKS dalam pembela-

jaran yang hasilnya dapat dikategorikan ke dalam kategori sangat tinggi. 

 

3. LKS yang dikembangkan efektif, hal ini ditunjukkan dengan hasil belajar 

siswa dengan ketuntasan klasikal sebesar 87,17%  setelah proses pem-

belajaran dengan LKS yang dikembangkan. 
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B. Saran 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat dijadikan sebagai 

bahan masukan untuk penelitian yang selanjutnya, yaitu : 

1. Penelitian pengembangan LKS berbasis pendekatan saintifik dengan model 

discovery learning pada materi teori atom Bohr hanya dilakukan sampai tahap 

uji coba terbatas dan revisi setelah uji coba secara terbatas, sehingga diperlukan 

penelitian lebih lanjut untuk menguji efektifitasnya secara luas pada tahapan 

penelitian berikutnya. 

2. Sebelum uji keterlaksanaan sebaiknya peneliti mengkondisikan siswa untuk 

membawa alat-alat yang akan diperlukan saat pembelajaran, misalnya laptop 

untuk mengumpulkan informasi dari internet.  Peneliti juga sebaiknya melihat 

jumlah siswa dan kondisi ruangan yang akan digunakan dalam uji keter-

laksanaan untuk dapat mengantisipasi hal-hal yang sekiranya dapat menjadi 

hambatan saat keterlaksanaan. 

3. Sebelum uji keterlaksanaan sebaiknya mengonfirmasi kembali waktu yang 

akan digunakan pada uji keterlaksanaan untuk mengetahui ada tidaknya 

kegiatan lain dari sekolah. 

4. Pemilihan materi untuk pengembangan LKS sebaiknya lebih diperhatikan dan 

disinkronkan dengan waktu pengembangan agar izin dari pihak sekolah mudah 

didapatkan. 

5. Hasil belajar sebaiknya diukur berdasarkan nilai pretes dan postes, sehingga 

dapat mengukur tingkat pemahaman siswa berdasarkan nilai n-Gain masing-

masing siswa dan juga untuk menghindari ancaman validitas internal yang 

salah satunya berupa pengalaman yang telah didapatkan sebelumnya. 


