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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dihasilkannya produk pengembangan

berupa e-book interaktif pada materi asam basa berbasis representasi kimia.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini,

maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Karakteristik e-book interaktif pada materi asam basa yang dikembangkan

adalah sebagai berikut:

a. E-book dirancang agar siswa dapat berinteraksi dengan sumber belajar dan

dirancang agar siswa dapat belajar secara mandiri.

b. E-book interaktif mengacu pada KI dan KD

c. Materi pembelajaran dikemas dalam kegiatan belajar

d. E-book interaktif disusun semenarik mungkin, dengan disertai dengan

fenomena yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.

e. E-book interaktif disertai dengan animasi interaktif yang melibatkan level

makroskopis, submikroskopis, dan simbolik. Selain itu bahasa yang

digunakan dalam e-book interaktif sederhana, sehingga diharapkan siswa

akan lebih mudah mengerti.

f. E-book interaktif disertai dengan contoh soal, latihan soal, tugas, rangkuman

materi dan evaluasi.
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2. Tanggapan siswa terhadap e-book interaktif pada materi asam basa berbasis

representasi kimia yang dikembangkan sudah sangat baik. Hal ini dapat dilihat

dari tingginya rata-rata persentase seluruh sub aspek keterbacaan sebesar 89,10%

(sangat tinggi).

3. Tanggapan guru terhadap e-book interaktif pada materi asam basa berbasis

representasi kimia yang dikembangkan sudah baik ditinjau dari aspek-aspek

kesesuaian isi materi dengan kurikulum sudah sangat baik dengan rata-rata

persentase penilaian sebesar 98,46 %, dengan kriteria sangat tinggi dan aspek

grafika e-book interaktif asam basa sudah sangat baik dengan persentase

penilaian sebesar 98%.

4. Faktor-faktor pendukung dalam proses pengembangan e-book interakti ini

antara lain respon baik dari pihak SMA N 5 Metro, staf tata usaha serta guru

mitra di sekolah tersebut.

5. Kendala-kendala yang dialami selama proses pengembangan e-book adalah

keterbatasan waktu saat uji coba terbatas, dan soal evaluasi sulit ditampilkan

pada e-book karena aplikasi pembuat soal tidak kompatibel dengan aplikasi

flipbook maker.

B. Saran

1. Perlu dikembangkan penelitian sejenis dengan materi yang berbeda dan

menyertakan lebih banyak fenomena-fenomena terkait dengan materi kimia

dalam kehidupan sehari-hari.

2. Tampilan evaluasi pada e-book perlu disempurnakan dengan cara mencari

aplikasi lain yang kompatibel dengan flipbook maker.
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3. Perlu dilakukan dan dikembangkan penelitian mengenai efektifitas

pembelajaran dengan menggunakan e-book interaktif  hasil pengembangan

pada materi asam basa berbasis representasi kimia.


