
V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) eksperimenn pada materi pokok sistem gerak

mempunyai:

1. Tingkat keterbacaan (readability level) LKS berada pada katagori sangat

tinggi yaitu 89,38%, artinya sebagian besar siswa mudah membaca dan

mampu menyerap pesan yang terkandung dalam LKS eksperimen hasil

pengembangan.

2. Tingkat keterlaksanaan (applicability level) LKS berada pada katagori

sangat tinggi dengan persentase 87,33%, artinya sebagian besar siswa

mudah dan mampu melaksanakan praktikum dengan baik dengan

menggunakan LKS eksperimen hasil pengembangan.

3. Tingkat keternilaian (evaluability level) LKS berada pada katagori sangat

tinggi dengan persentase 81,3%, artinya guru biologi mudah menilai hasil

kegiatan paktikum siswa dengan menggunakan LKS eksperimen hasil

pengembangan.

B. Saran
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1. Guru Biologi diharapkan untuk lebih kreatif dalam memanfaatkan sarana

yang ada pada lingkungan sekitar sebagai wahana pembelajaran bagi siswa

untuk materi pokok lainnya dengan menggunakan LKS eksperimen yang

telah dikembangkan sebagai acuannya.

2. Penggunaan bahasa dalam LKS eksperimen sebaiknya lebih diperjelas dan

kalimat yang digunakan disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa

SMA agar pesan yang terkandung dalam LKS eksperimen dapat diserap

dengan baik.

3. Bagi calon peneliti selanjutnya untuk lebih memperhatikan kronologis

penyampaian urutan materi dalam pembuatan LKS eksperimen yang

benar-benar dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik.

4. Pada angket keternilain yang hanya diisi oleh guru sebaiknya untuk

memperoleh data-data yang objektif angket ini juga diisi oleh observer

pada saat guru melakukan pembelajaran.

5. Kelemahan dan kelebihan produk pengembangan

a) Kelemahan

Pada LKS 1 tentang percobaan struktur tulang keras dan tulang rawan

peneliti kurang mempertimbangkan alokasi waktu pembelajaran

sehingga penyelesaian percobaan terkesan terburu-buru.

b) Kelebihan

Kelebihan produk hasil pengembangan ini adalah:

 Siswa dapat terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran;

 LKS eksperimen hasil pengembangan ini tersusun secara runtut

yang terdiri dari judul percobaan, standar kompetensi,
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kompetensi dasar, indikator pembelajaran, tujuan percobaan,

teori dasar, alat dan bahan, cara kerja, tabel hasil pengamatan,

pertanyaan, dan kesimpulan sehingga memudahkan siswa dalam

kegiatan pembelajaran.

 Pertanyaan yang dikembangkan berisi pertanyaan-pertanyaan

penggiring yang memudahkan siswa untuk merumuskan

kesimpulan dalam kegiatan pembelajaran.


