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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka didapatkan kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Konsep materi tata nama senyawa kimia pada bahan ajar berbasis web 

direpresentasikan pada level makroskopik siswa disajikan beberapa fenomena 

dan gambar  senyawa-senyawa yang namanya sudah dikenal siswa dalam 

kehidupan sehari-hari. Karena materi tata nama senyawa tidak dapat 

direpresentasikan secara miskroskopik, maka pada level mikroskopik 

disajikan berupa video animasi yang menjelaskan terbentuknya ikatan kimia 

dan gambar bentuk molekul dari senyawa karena materi ikatan kimia 

merupakan materi penguatan untuk tata nama senyawa. Sedangkan pada level 

simbolik, ditampilkan rumus kimia dan penamaanya.  

2. Berdasarkan ketiga aspek yang dinilai oleh dosen ahli yaitu aspek desain 

visual, aspek navigasi, serta aspek bahasa, dapat dikatakan secara umum 

bahan ajar berbasis web pada materi tata nama senyawa sudah memenuhi 

kualitas sebagai bahan ajar. 

3. Secara umum, guru memberikan tanggapan positif terhadap bahan ajar 

berbasis web pada materi tata nama senyawa yang dikembangkan. Dari total 5 

guru, seluruhnya memberikan tanggapan positif terhadap aspek desain 

instruksional dan aspek bahasa. Sedangkan, 4 dari 5 guru memberikan 

tanggapan positif untuk aspek konten, aspek desain visual, dan aspek 

navigasi. 

4. Secara umum, hampir seluruh siswa (96,92%) memberikan tanggapan positif 

terhadap web yang dikembangkan berdasarkan aspek konten, aspek bahasa, 

aspek desain visual, aspek navigasi, dan aspek motivasi. Sedangkan sebagian 

kecil siswa (2,31%) memberikan tanggapan negatif. 
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B. SARAN 

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yang 

diperoleh adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti lain, disarankan dalam mengembangkan bahan ajar berbasis web 

yang dikembangkan agar lebih menarik minat siswa dengan tampilan web 

yang lebih berwarna dan atraktif namun tetap memperhatikan penggunaan 

warna yang kontras, jenis dan ukuran huruf, sehingga mempunyai 

keterbacaan yang baik. 

2. Bagi peneliti lain, diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut dengan 

mengimplementasikan bahan ajar berbasis web pada materi tata nama 

senyawa yang dikembangkan untuk mengukur hasil belajar siswa. 

 

 


