
 
 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut :  

1. Karakteristik buku ajar kimia berbasis representasi kimia pada materi larutan 

penyangga yang dikembangkan adalah sebagai berikut : buku ajar mengacu 

pada SK dan KD, materi dikemas dalam unit-unit kegiatan belajar, disusun 

secara detail dan lengkap, disertai contoh dan ilustrasi yang mendukung ma-

teri, rangkuman materi, tugas, tes formatif dan kunci jawaban tes formatif, 

bahasa yang digunakan sederhana dan komunikatif, mudah dipahami, dan 

tidak bersifat ambigu, penulisan bahasa yang digunakan telah sesuai dengan 

kaidah penulisan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan materi yang 

disajikan dijelaskan melalui representasi kimia. 

 

2. Tanggapan guru terhadap buku ajar kimia berbasis representasi kimia pada 

materi laruta penyangga yang dikembangkan sudah baik ditinjau dari aspek-

aspek : 

a. Kesesuaian isi materi dengan kurikulum rata-rata persentase penilaian 

sebesar 82,5%  dengan kriteria sangat tinggi. 
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b. Grafika rata-rata persentase penilaian sebesar 95% dengan sangat 

tinggi. 

3. Tanggapan siswa buku ajar berbasis representasi kimia pada materi larutan 

penyangga yang dikembangkan sudah sangat baik ditinjau dari aspek-aspek: 

bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan 

benar, komunikatif, mudah dipahami, tidak menimbulkan makna ganda, 

menggunakan kalimat efektif dan efisien, gambar submikroskopis dan 

representasi simbolik dapat terlihat dan terbaca dengan jelas serta mudah 

dipahami, dengan rata-rata persentase penilaian sebesar 89,55 %dengan 

kriteria sangat tinggi. 

 

4. Kendala-kendala yang dihadapi selama pengembangan produk adalah kurang 

antusiasnya siswa saat uji coba terbatas dilakukan sehingga hasil yang 

didapatkan kurang maksimal dan waktu yang digunakan saat uji coba terbatas 

sehingga kurang begitu maksimal. 

 

5. SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka diajukan saran yaitu : 

1. Penelitian ini hanya sampai pada tahapan uji coba terbatas sehingga perlu 

dilakukan uji coba lapangan menggunakan buku ajar dengan larutan pe-

nyangga berbasis representasi kimia ini. 

2. Perlu dikembangkan penelitian sejenis dengan materi yang berbeda dan 

menyertakan lebih banyak konsep-konsep kehidupan terkait dengan materi 

dalam buku ajar yang dikembangkan. 

 


