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BAB V                                                                                                             

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

 berdasarkan uji coba dan pembahasan produk, secara umum dapat 

disimpulkan bahwa bahan ajar LKS berbasis problem based learning  

untuk meningkatkan keterampilan proses sains layak digunakan dan 

diterapkan sebagai bahan ajar pembelajaran disekolah pada materi getaran 

dan gelombang kelas VIII. Berikut kesimpulan khusus  yang membuat 

LKS berbasis problem based learning  untuk meningkatkan keterampilan 

proses sains layak digunakan dan diterapkan.  

1. hasil dari ahli media menyatakan bahwa LKS berbasis problem based 

learning untuk meningkstksn keterampilan proses sains layak di uji 

cobakan dilapakan dengan skor perolehan 80%. Sedangkan hasil 

penilaian dari ahli materi menyatakan LKS layak diuji cobakan di 

lapangan dengan rata-rata skor 73% . 

2. keterampilan proses sains sebelum di terapkan lembar kerja siswa 

(LKS) berbasis problem based leraning pada materi getaran dan 

gelombang adalah sebagai berikut: Aspek mengamati 55,56%, aspek 

memprediksi 54,32%, aspek menyimpulkan 36,11%, aspek 

mengkomunikasikan 31,48%, aspek mengklasfikasikan 61,73%, aspek 

mengukur 39,52%, dengan rata-rata skor 46,45% sedangkan 

keterampilan proses sains setelah diterapkan LKS berbasis problem 

based leraning pada materi getaran dan gelombang mengalami 

peningkatan Aspek mengamati 98,15%, aspek memprediksi 96,30%, 

aspek menyimpulkan 68,52%, aspek mengkomunikasikan 83,33%, 

aspek mengklasfikasikan 72,84%, aspek mengukur 76,54%, dengan 

rata-rata skor 82,41% 

3. Dalam penggunaan LKS berbasis problem based learning pada materi 

getaran dan gelombang  untuk meningkatkan Keterampilan proses 
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sains sangat perpengaruh terhadap siswa kelas VIIIC SMP Negeri 16 

Pontinak.  

 

B. Saran  

berdasarkan hasil penelitian dan pembehasan, maka dapat diberikan 

beberapa saran, antara lain . 

1. Sebaiknya LKS berbasis Problem based learning untuk meningkatkan 

keterampilan proses sains dapat digunakan untuk penelitian 

selanjutnya dengan topik materi dan kelas yang berbeda . 

2. Sebaiknya Sebaiknya LKS berbasis Problem based learning untuk 

meningkatkan keterampilan proses sains untuk penelitian selanjutnya 

diharapkan dapat mengembangkan LKS pada tahap lebih lanjut  di 

karenakan penelitian ini hanya samapai pada tahap ujicoba produk  

3. Sebaiknya ditambahkan validator ahli materi dan media lebih dari 3 

agar LKS yang dikembangkan lebih teruji . 
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