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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh beberapa 

kesimpulan penelitian sebagai berikut : 

1. Conceptual Change Text (CCT) materi Stoikiometri yang disusun dinyatakan valid. 

Hasil validasi aspek kesesuaian validitas isi  dengan nilai CVI =1 , aspek kesesuaian 

grafika dengan nilai CVI = 0.98 dan kesesuaiannya dengan karakteristik Conceptual 

Change Text (CCT) dengan nilai CVI = 1.  

2. Secara keseluruhan hasil pretest dan posttest siswa setelah membaca Conceptual 

Change Text (CCT) materi stoikiometri, menunjukkan peningkatan yang cukup baik. 

Diperoleh rata-rata N-gain  siswa sebesar 0,74 yang termasuk kategori tinggi. 

Conceptual Change Text (CCT) memberikan pengaruh positif terhadap perubahan 

konsepsi siswa. Sebanyak 82,35 % peserta didik mengalami peningkatan kualitas 

konsepsi setelah membaca Conceptual Change Text (CCT) materi Stoikiometri. 

B. Implikasi 

Implikasi dari penelitian ini adalah Conceptual Change Text (CCT) dapat digunakan 

sebagai sumber belajar penunjang dalam meningkatkan pemahaman konsep siswa 

menjadi lebih baik dan mengurangi terjadinya miskonsepsi pada materi Stoikiometri. 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan 

beberapa rekomendasi sebagai berikut : 

1. Mengingat pentingnya meningkatkan pemahaman konsep siswa dalam 

pembelajaran, guru disarankan tidak terus menerus menggunakan buku teks biasa. 

Namun, dapat menggunakan Conceptual Change Text (CCT) pada materi 

stoikiometri sebagai sumber belajar penunjang dalam pembelajaran kimia materi 

stoikiometri. 

2. Sebaiknya, Conceptual Change Text (CCT) pada materi stoikiometri juga dapat 

diterapkan pada pembelajaran dengan menggunakan kelas eksperimen dan kelas 

kontrol 

3. Sebaiknya pembuatan dan pengembangan Conceptual Change Text (CCT) tidak 

hanya pada materi Stoikiometri saja, tetapi pada setiap materi kimia yang sering 

terjadi miskonsepsi pada peserta didik.  
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4. Sebelum pembelajaran mengenai Stoikiometri, ditekankan terlebih dahulu mengenai 

materi prasyarat yaitu rumus kimia, tata nama kimia, dan persamaan reaksi 

sederhana. 

5. Guru dalam pembelajaran maupun bahan ajar yang digunakan sebaiknya memberi 

pemahaman terhadap peserta didik bahwa model submikroskopik yang digunakan 

adalah sekedar pemodelan atau ilustrasi, dan bukan merupakan bentuk nyata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


