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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis kelayakan buku teks Kimia untuk SMA/MA kelas X 

oleh penulis A penerbit B materi stoikiometri berdasarkan kriteria tahap seleksi 

dari Four Steps Teaching Material Development (4S TMD),  maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Materi stoikiometri pada buku teks Kimia untuk SMA/MA kelas X oleh 

penulis A penerbit B dinyatakan belum sepenuhnya sesuai dengan 

tuntutan kurikulum, hal ini didasarkan pada hasil analisis keluasan dan 

kedalaman. Hasil analisis keluasan menyatakan 41 konsep sesuai, dua 

konsep dinyatakan kurang luas, yaitu pada konsep pengertian bagian per 

miliar (bpm), dan konsep perhitungan bagian per miliar (bpm).  Selain 

itu, terdapat lima konsep dinyatakan terlalu luas, diantaranya konsep 

hubungan massa molar dengan massa atom relatif, perhitungan mol 

campuran, pembuatan larutan dari zat padat, pembuatan larutan dari 

larutan pekat, dan konsep pengertian kristal. Hasil analisis kedalaman 

konsep menyatakan 39 konsep sesuai dan dua konsep dinyatakan terlalu 

dalam, yaitu pada konsep perhitungan massa molekul relatif dan konsep 

perhitungan persentase unsur dalam senyawa. 

2. Kebenaran materi stoikiometri pada buku teks Kimia untuk SMA/MA 

kelas X oleh penulis A penerbit B dinyatakan benar secara keilmuwan. 

3. Nilai-nilai yang ditanamkan pada materi stoikiometri dalam buku teks 

Kimia untuk SMA/MA kelas X oleh penulis A penerbit B  adalah rasa 

ingin tahu terkait dengan konsep cara kerja spektrometer massa dan  nilai 

menghargai prestasi terkait dengan konsep Hipotesis Avogadro, Hipoteis 

Boyle dan Hipotesis Charles. 
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B. REKOMENDASI 

Berdasarakan temuan dari penelitian yang telah dilakukan, penulis 

memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut: 

1. Bagi pembaca yang akan menggunakan buku teks  Kimia untuk SMA/MA 

kelas X oleh penulis A penerbit B, khususnya pada materi stoikiometri, 

perlu penjelasan tambahan dari buku sumber lain mengenai  beberapa 

konsep yang dituntut kurikulum namun tidak dimuat dalam buku tersebut, 

dan mencari penjelasan pada buku sumber lain tentang beberapa konsep 

yang keliru. 

2. Pembaca yang tertarik untuk melakukan analisis buku teks dapat 

menggunakan kriteria tahap seleksi dari Four Steps Teaching Material 

Development (4S TMD) sebagai metode untuk analisis buku teks 

pelajaran. 

 

 


