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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Pada penelitiaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

Penerapan Lesson Study dengan Pendekatan Kontekstual pada Pembelajaran 

Kimia dapat Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada  Materi Pokok Reaksi 

Reduksi Oksidasi Kelas X di MA Darussa’adah Rowosari Kendal. 

Keberhasilan ditunjukkan dengan adanya peningkatan yang dapat dilihat pada 

proses pembelajaran dalam aspek keaktifan peserta didik, hasil belajar kognitif, 

dan peningkatan kinerja guru dalam pengelolaan pembelajaran. Dari hasil 

penelitian, prosentase keaktifan peserta didik meningkat dari 71,06% pada 

siklus I menjadi 77.85% pada siklus II. Sedangkan untuk hasil belajar kognitif 

siswa, nilai rata-rata kelas meningkat dari 63,93 pada pra siklus, meningkat 

menjadi 65 pada siklus I,dan meningkat 71, 03 pada siklus II. Hasil prosentase 

aktifitas guru saat pengelolaan pembelajaran dikelas meningkat dari 70,83% 

pada siklus I meningkat menjadi 91,67% pada siklus II.  

 

B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka 

selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat 

memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini.  

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi para pendidik, khususnya bidang studi kimia hendaknya mampu 

memilih cara atau metode mengajar yang tepat dalam menyajikan materi 

pelajaran kimia melalui kegiatan di kelas, mengingat sangat kompleknya 

materi bidang studi kimia. Dengan demikian hasil belajar siswa dapat 

dicapai secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. 

2. Pihak sekolah dapat menyediakan sarana prasarana agar proses belajar 

mengajar yang efektif dan kondusif dapat tercapai. 
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3. Lesson Study  diharapkan dapat menjadi wahana proses pembelajaran bagi 

guru mata pelajaran lain untuk belajar dan berlatih dalam upaya peningkatan 

kompetensi guru, dan secara langsung maupun tidak langsung juga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

C. Penutup  

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, penulisan skripsi ini dapat 

selesai walaupun banyak menemui kesulitan dan memerlukan tenaga yang 

relatif banyak terutama dalam proses pengumpulan data. Akhirnya hanya 

kepada Allah penulis memohon rahmat dan hidayah-Nya. Semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.  

 


