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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Media animasi berbasis representasi kimia pada materi larutan penyangga ini 

memiliki karakteristik yaitu 1) menampilkan materi larutan penyangga yang di-

jelaskan melalui representasi kimia.  2) Media animasi berbasis representasi 

kimia pada materi larutan penyangga memiliki beberapa bagian yaitu bagian 

opening, petunjuk penggunaan, SK, KD, indikator pencapaian, menu materi 

larutan penyangga (pengertian, sifat, komponen, prinsip, pH, dan fungsi larutan 

penyangga), literatur, profil pengembang, dan tombol exit dari program media 

animasi.  3) Media animasi berbasis representasi kimia pada materi larutan 

penyangga ini memiliki tingkat kesesuaian isi yang tinggi yaitu 80,00% me-

nurut guru dan 79,72% menurut siswa.  Media animasi berbasis representasi 

kimia pada materi larutan penyangga ini memiliki tingkat keterbacaan dan 

kemenari-kan yang sangat tinggi yaitu 83,84% menurut guru.  Sedangkan me-

nurut siswa tingkat keterbacaan media animasi sebesar 80,31% dengan kriteria 

sangat tinggi dan tingkat kemenarikan sebesar 80, 00% dengan kriteria sangat 

tinggi. 
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2. Menurut tangapan guru, media animasi berbasis representasi kimia pada materi 

larutan penyangga sangat menarik, membuat siswa lebih memahami pada ma-

teri larutan penyangga, dan memiliki keunggulan karena dapat membuat siswa 

lebih memahami materi larutan penyangga.  Namun media animasi tersebut 

memiliki kelemahan yaitu masih kurangnya latihan soal yang diberikan se-

hingga siswa akan mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal.  

3. Menurut tanggapan siswa, media animasi berbasis representasi kimia pada ma-

teri larutan penyangga cukup menarik bagi semua siswa, menyenangkan dan 

menjadikan proses pembelajaran jadi lebih mudah, membuat semua siswa lebih 

memahami materi larutan penyangga, dan memiliki keunggulan yaitu terdapat 

animasi yang bergerak sehingga siswa tidak merasa bosan dan dalam media 

animasi juga ditampilkan beberapa contoh larutan penyangga dalam kehidupan 

sehari-hari. 

4. Kendala yang dihadapi dalam merencanakan dan mengembangkan media ani-

masi berbasis representasi kimia pada materi larutan penyangga ini adalah pada 

saat membuat tampilan dengan menggunakan software Macromedia flash 

2008, tiba-tiba program not responding dan akhirnya program tertutup sendiri, 

sehingga jika data belum disimpan maka pekerjaan akan sia-sia, karena harus 

mengulang pekerjaan mulai dari data terakhir disimpan.  Solusinya yaitu hasil 

pekerjaan pada Macromedia flash tersebut harus sering disimpan.  Selain itu, 

program ini sering mengalami error sehingga data yang tersimpan tidak dapat 

dibuka.  Solusinya yaitu sebelum disimpan sebaiknya dicek terlebih dahulu 

data yang dibuat sudah sesuai. 
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Pada Macromedia flash 2008, ketika mengimpor gambar sering mengubah 

gambar yang sudah ada, akibatnya gambar yang tampil di frame satu dengan 

frame yang lainnya semuanya sama.  Selain itu, ketersediaan tool dalam pro-

gram tersebut juga tidak lengkap, sehingga jika ingin menggunakan tool yang 

tidak tersedia di program tersebut harus mengcopy dari program lain.  Solusi-

nya yaitu jika ingin mengimpor gambar agar tidak sama maka jangan meng-

convert to symbol gambarnya, sehingga tidak akan mengubah gambar yang 

lainnya.  Kendala lainnya adalah sulitnya mencari waktu yang tepat untuk 

validasi produk yang dikembangkan. 

5. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam pengembangan media animasi 

berbasis representasi kimia pada materi larutan penyangga ini adalah antusias 

dari dosen pembimbing, antusias validator, antusias guru pada saat wawancara 

untuk menanggapi media animasi yang dikembangkan, dan sikap kooperatif 

pihak sekolah pada saat wawancara meminta tanggapan guru dan siswa ter-

hadap produk yang dikembangkan. 

 

5.2 Saran 

 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disarankan bahwa: 

1. Media animasi berbasis representasi kimia pada materi larutan penyangga yang 

dikembangkan ini hanya dilakukan sampai wawancara meminta tanggapan 

guru dan siswa terhadap produk yang dikembangkan dan revisi setelah wawan-

cara sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menguji efektifitasnya 

secara luas. 
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2. Media animasi yang dikembangkan ini hanya menampilkan materi larutan 

penyangga secara representasi kimia sehingga diharapkan peneliti lain untuk 

melakukan pengembangan media animasi pada materi kimia yang lain. 


