
 

 

 

 

 

 

V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

 

1. Karakteristik LKS berbasis keterampilan proses sains pada materi stoikio-

metri hasil pengembangan adalah isi LKS mengacu pada kompetensi inti (KI) 

dan kompetensi dasar (KD) yang sesuai dengan kurikulum 2013, yang terdiri 

dari bagian pembuka, bagian inti (terdiri dari 5 kegiatan), dan bagian akhir 

LKS;  

2. Langkah-langkah dalam LKS sudah sesuai dengan langkah-langkah pembela-

jaran dengan berbasis keterampilan proses sains yaitu mengamati, menginfe-

rensi, mengklasifikasi, menafsirkan, meramalkan, dan mengkomunikasikan 

yang dikemas dalam unit-unit kegiatan belajar secara sistematik dan menarik , 

sehingga memudahkan siswa dalam menemukan konsep stoikiometri secara 

mandiri. 

3. Penilaian guru terhadap produk LKS yang dikembangkan dilihat dari aspek 

kesesuaian isi dengan materi, keterbacaan, serta konstruksi LKS adalah baik.  

Hal ini terlihat dari kriteria jawaban guru pada ketiga aspek tersebut adalah 

sangat baik dengan persentase pada aspek kesesuaian isi sebesar 90,90%, 
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aspek keterbacaan sebesar 92%, serta pada aspek kemenarikan sebesar 

87,14%.  Ini berarti LKS hasil pengembangan layak digunakan untuk pem-

belajaran di sekolah. 

4. Tanggapan siswa terhadap produk LKS yang dikembangkan dilihat dari as-

pek keterbacaan dan kemenarikan LKS adalah baik.  Hal ini terlihat dari kri-

teria jawaban siswa pada kedua aspek tersebut adalah sangat baik dengan per-

sentase rata-rata pada aspek keterbacaan sebesar 87,87% dan pada aspek ke-

menarikan sebesar 86,42%.  Ini berarti LKS hasil pengembangan sudah me-

narik serta menumbuhkan minat siswa untuk mempelajarinya. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disarankan bahwa : 

1.  LKS berbasis keterampilan proses sains pada materi stoikiometri yang di-

kembangkan ini hanya dilakukan sampai revisi berdasarkan tanggapan guru 

dan siswa pada tahap pengembangan produk sehingga diperlukan penelitian 

lebih lanjut untuk menguji efektivitasnya secara luas. 

2. LKS yang dikembangkan ini hanya menampilkan materi stoikiometri berbasis 

keterampilan proses sains sehingga diharapkan peneliti lain untuk melakukan 

pengembangan LKS pada materi kimia yang lain. 


