
55 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Produk pengembangan berupa LKS ini memiliki lima kegiatan utama. Kegiatan 

utama mengacu pada lima tahapan pendekatan saintifik. Tahapan pendekatan saintifik 

terdiri dari lima tahapan, meliputi: mengamati, menanya, menggali informasi atau 

mencoba, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Berdasarkan tahapan di atas siswa 

dapat mengkonstruksi sendiri pengetahuannya, siswa lebih memahami konsep yang 

telah dipelajari (Mustafa: 2008). Selain terdapat tahapan pendekatan saintifik, produk 

pengembangan LKS ini juga berisi soal-soal open-ended problem pada latihan-latihan 

dalam setiap kegiatan dan evaluasi. Sehingga selain siswa mampu mengkonstruk 

pengetahuannya sendiri, siswa juga mampu mengembangkan kekreatifitasan dalam 

memecahkan masalah matematik. 

LKS Aljabar yang dihasilkan merujuk tahapan 4D (Thiagarajan dan Semmel: 

1974) yang telah dimodifikasi menjadi 3D. Tiga tahapan yang dikembangkan oleh 

Thiagarajan antara lain: define (pendefinisian), design (perencanaan), dan develop 

(pengembangan). Melalui tahapan pendefinisian diperoleh informasi bahwa tingkat 

kekreatifitasan siswa dalam memecahkan masalah matematik masih rendah, guru tidak 

menggunakan pendekatan saintifik dalam pembelajaran, guru selalu memberikan soal-

soal rutin kepada siswa, dan kemampuan siswa dalam mengkonstruk pengetahuannya 

sendiri masih rendah. Selanjutnya pada tahap design dihasilkan rancangan prototipe 

LKS produk pengembangan. Hal yang diperoleh pada tahapan ini adalah hasil produk 

LKS yang memiliki karakteristik tersendiri yaitu menggunakan pendekatan saintifik 

yang dikolaborasikan dengan soal-soal open-ended). Pada tahap pengembangan 

diketahui bahwa LKS Aljabar yang dihasilkan ini telah dinilai berdasarkan saran dan 

komentar oleh ahli rancangan pembelajaran, ahli isi mata pelajaran, dan seorang praktisi 

guru matematika SMP yang telah berpengalaman. Perbaikan dilakukan untuk 

menyempurnakan produk yang dihasilkan. 

Hasil pengembangan dinyatakan valid apabila tampilan, isi, dan bahasa 

dinyatakan valid oleh para ahli dan praktisi. Hasil pengembangan dinyatakan praktis 
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apabila keterlaksanaan pembelajaran menggunakan LKS produk pengembangan, 

aktivitas guru, dan aktivitas siswa menunjukkan kategori tinggi. Hasil pengembangan 

dinyatakan efektif apabila hasil penguasaan materi tuntas, aktivitas siswa, dan respon 

siswa menunjukkan kategori tinggi. Sehingga hasil analisis menunjukkan bahwa LKS 

untuk pembelajaran Aljabar siswa SMP Kelas VII menggunakan open-ended problem 

melalui pendekatan saintifik yang dikembangkan valid, praktis, dan efektif. LKS layak 

digunkan sebagai bahan ajar untuk membantu siswa maupun guru. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran yang sebaiknya dilakukan, guna menyempurnakan produk 

pengembangan berupa LKS ini diantaranya adalah: 

1. Hasil pengembangan berupa LKS ini terbatas pada materi Aljabar khususnya 

operasi hitung aljabar. Contoh yang ditampilkan pada LKS sesuai dengan 

karakterstik subjek penelitian, oleh karena itu apabila akan dimanfaatkan pada 

subjek yang berbeda diharapkan sontoh disesuaikan dengan karakteristik siswa. 

2. Hasil pengembangan berupa LKS ini diterapkan pada kurikulum 2013 

menggunakan pendekatan saintifik. Apabila LKS akan dimanfaatkan pada KTSP, 

LKS dapat disesuaikan dengan menambahkan karakter yang ingin dicapai. Langkah-

langkah pembelajaran pada pendekatan saintifik disesuaikan dengan kegiatan yang 

meliputi eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi serta penilaian KTSP hanya meliputi 

ranah kognitif dan afektif. 

3. Penelitian ini merujuk pada langkah pengembangan oleh Thiagarajan, dengan 

keterbatasan waktu disseminate tidak dapat dilaksanakan. 

 


