
V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Terjadi peningkatan persentase keterampilan siswa melalui penerapan

pendekatan keterampilan proses sains dari siklus I ke siklus II yaitu terjadi

peningkatan jumlah siswa yang sangat terampil yaitu sebesar (25%),

sedangkan siswa yang terampil meningkat sebesar (40,63%) dan siswa yang

kurang terampil mengalami penurunan yaitu sebesar (18,75%), dan siswa

yang tidak terampil mengalami penurunan yaitu sebesar (15,63%). Pada

siklus II ke siklus III yaitu terjadi peningkatan jumlah siswa yang sangat

terampil yaitu sebesar (34,4%), sedangkan siswa yang terampil meningkat

sebesar (50%) dan siswa yang kurang terampil mengalami penurunan yaitu

sebesar (15,63%), dan pada akhir siklus sudah tidak terdapat siswa yang

termasuk ke dalam kriteria tidak terampil.

2. Terjadi peningkatan persentase tiap jenis aktivitas on task siswa, peningkatan

dari siklus 1 ke siklus 2 yaitu aktif dalam diskusi sebesar 9,37%, mengajukan

pertanyaan sebesar 3,12%, memberikan pendapat sebesar 9,38 % dan menja-

wab pertanyaan sebesar 9,37%, Peningkatan yang terjadi dari siklus 2 ke

siklus 3 yaitu aktif dalam diskusi sebesar 17,19%, mengajukan pertanyaan
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sebesar 9,37%, memberikan pendapat sebesar 7,81% dan menjawab pertanya-

an sebesar 4,69%.  Hal ini disebabkan siswa mulai terlatih dengan LKS yang

diberikan oleh guru peneliti, guru semakin bisa menguasai ruangan sehingga

dalam pembelajaran siswa tidak merasa jenuh.

3. Terjadi peningkatan persentase rata-rata penguasaan konsep hidrokarbon,

yaitu dari siklus 1 ke siklus 2. Pada siklus I nilai rata-rata penguasaan konsep

siswa mengalami peningkatan sebesar 5,33%, pada siklus 2 ke siklus 3 rata-

rata penguasaan konsep siswa mengalami peningkatan sebesar 14,94 %.

4. Terjadi peningkatan persentase ketuntasan belajar siswa pada materi pokok

hidrokarbon melalui penerapan pendekatan keterampilan proses sains dari

siklus I ke siklus II sebesar 9,38% yaitu dari 59,37% menjadi 68,75%, dan

dari siklus II ke siklus III sebesar 18,75% yaitu 68,75% menjadi 87,50%, nilai

tersebut diperoleh pada siklus III.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disarankan bagi guru bidang

studi kimia :

1. sebaiknya menerapkan model pembelajaran dengan pendekatan keterampilan

proses sains sebagai salah satu alternatif strategi dalam pembelajaran kimia,

khususnya pada materi pokok hidrokarbon untuk meningkatkan keterampilan

proses sains siswa dan penguasaan konsep hidrokarbon.

2. Untuk lebih memotivasi siswa dengan melakukan pendekatan-pendekatan

khusus kepada siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar, sehingga

siswa menjadi lebih termotivasi dan tidak merasa takut untuk melakukan
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aktivitas on task seperti bertanya kepada guru, memberikan pendapat dan

menjawab pertanyaan. Dengan meningkatnya ativitas on task siswa

diharapkan semua siswa mencapai ketuntasan belajar.


