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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan  hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV, maka 

skripsi dengan judul “Penerapan Pembelajaran Kimia Menggunakan Metode 

Praktikum dalam Meningkatkan Keterampilan Berfikir Tingkat Tinggi Peserta 

didik pada Materi Pokok Kesetimbangan Kimia Kelas XI SMK Diponegoro 

Banyuputih Batang” dapat diambil simpulan  sebagai berikut: 

1. Implementasi metode pembelajaran praktikum pada mata pelajaran kimia 

materi pokok kesetimbangan kimia di SMK Diponegoro Banyuputih 

Batang dilaksanakan dalam 2 siklus yaitu siklus I dan siklus II. 

Penerapannya diawali dengan pembagian petunjuk praktikum oleh guru 

yang kemudian dilakukan praktikum oleh peserta didik dalam kelompok 

dan didiskusikan. Selanjutnya peserta didik membuat laporan hasil  

praktikum dengan mengaitkan materi yang mendasarinya. 

2. Hasil pengamatan untuk kemampuan berfikir tingkat tinggi pada peserta 

didik SMK Diponegoro Banyuputih Batang dalam pembelajaran 

kesetimbangan reaksi dengan mengunakan metode praktikum, belum baik. 

Hal ini terlihat pada siklus I, akan tetapi pada siklus II kreatif berfikir 

tingkat tinggi peserta didik terlihat meningkat sehingga peserta didik dapat 

mengolah pemikirannya yang dituangkan dalam hasil belajar. Hasil belajar 

peserta didik kelas XI SMK Diponegoro Banyuputih Batang setelah 

diterapkan metode pembelajaran praktikum rata-rata hasil belajar peserta 

didik 70,40 dengan ketuntasan kelas sebesar 76,67% pada siklus I, dan 

mendapatkan rata-rata hasil belajar 73,60 dengan ketuntasan klasikal 

sebesar 90,00% pada siklus II.  
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B. SARAN 

Berdasarkan pada simpulan diatas maka peneliti mengajukan saran-

saran sebagai berikut: 

1. Dalam pembelajaran kimia, proses pembelajaran disarankan menggunakan 

model, strategi dan metode pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan 

situasi di dalam kelas dan materi yang diajarkan, sehingga dapat 

meningkatkan kualitas hasil pembelajaran. 

2. Perlu dilakukan penelitian yang sejenis dengan ruang lingkup yang lebih 

luas. 

 

C. PENUTUP 

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, peneliti dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dalam pembuatan skripsi ini, tentunya 

peneliti tidak luput dari kekurangan-kekurangan. Hal itu disebabkan karena 

keterbatasan yang  peneliti miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang 

membangun dari para pembaca sangat peneliti harapkan untuk perbaikan. 

Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri 

pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.  

 


