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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab 

sebelumnya, pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari penelitian yang telah 

dilakukan beserta saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk 

pengembangan penelitian selanjutnya. 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan, 

dapat ditarik beberapa kesimpulan, di antaranya: 

1. Konstruksi dari multimedia pembelajaran kelarutan dan hasil kali kelarutan 

(ksp) menggunakan  konteks nanofiltrasi  yang adalah sebagai berikut. 

a. Mengikuti tahapan Klarifikasi dan Analisis Wacana sebagai komponen 

Model Rekonstruksi Pendidikan. Multimedia pembelajaran ini 

merekonstruksi konsep-konsep dan fakta ilmiah menjadi materi 

pembelajaran yang disesuaikan untuk siswa. 

b. Sesuai dengan Standar Isi Kurikulum yang berlaku saat ini, juga diperkaya 

dengan informasi mengenai aplikasi kimia dalam kehidupan sebagai 

materi pengayaan yang membuat pembelajaran lebih bermakna. 

c. Mengandung dimensi literasi sains dan domain literasi kimia, terutama 

kimia dalam konteks. Multimedia ini juga mengkompositkan konten 

kelarutan dan hasil kali kelarutan (ksp) ke dalam konteks nanofiltrasi  
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sehingga melatih siswa untuk menjelaskan fenomena ilmiah melalui 

tinjauan kimia. 

2. Karakteristik multimedia pembelajaran Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan 

(Ksp) dengan  konteks Nanofiltrasi  mengikuti tahapan-tahapan pembelajaran 

STL, dan karakteristik multimedia ini adalah khas untuk konteks Nanofiltrasi. 

 

3. Berdasarkan hasil angket penilaian guru menyatakan bahwa multimedia 

pembelajaran yang telah dikembangkan dinilai dari segi desain instruksional 

telah memenuhi prinsip pembelajaran dengan baik, kriteria prinsip 

pembelajaran meliputi aspek meningkatkan perhatian, menginformasikan 

tujuan pembelajaran, merangsang pengetahuan awal siswa, menampilkan isi, 

menyediakan panduan belajar, meningkatkan kinerja  dan mengukur hasil 

belajar dinilai dengan kategori baik serta aspek menyediakan umpan balik 

dinilai dengan kategori baik. 

 

4. Berdasarkan analisis data angket tanggapan siswa diperoleh kesimpulan 

bahwa hampir seluruh siswa (74,7%) termotivasi belajar dengan 

menggunakan multimedia pembelajaran ini. Hampir seluruh siswa (76,2%) 

dapat mengontrol multimedia dengan baik dan memberikan tanggapan yang 

baik terhadap multimedia pembelajaran yang telah dikembangkan. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang 

dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk pengembangan penelitian antara 

lain: 

a. Dikembangkannya multimedia pembelajaran sejenis pada materi kimia 

lainnya dengan menggunakan konteks lain yang sesuai. 

b. Sebaiknya guru menggunakan multimedia dalam pembelajaran baik 

dari unduhan atau buatan sendiri sehingga memudahkan penyampaian 

materi yang abstrak dan meningkatkan pemahaman siswa. 

c. Melakukan penelitian lanjutan untuk mengimplementasikan multimedia 

pembelajaran kelarutan dan hasil kali kelarutan (ksp) dengan konteks 

nanofiltrasi yang telah diperbaiki untuk mengetahui keefektidan 

multimedia pembelajaran dan meneliti konsepsi siswa terhadap 

multimedia pembelajaran sebagi penelitian pada komponen kedua 

Model Rekonstruksi Pendidikan yaitu Penelitian Belajar dan Mengajar. 

 


