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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka 

simpulan yang dihasilkan adalah sebagai berikut : 

1. Klip video eksperimen yang dikembangkan menunjukkan sebuah 

penggambaran sederhana melalui sebuah percobaan pelarutan tablet 

effervescent dalam air menggunakan lima variasi ukuran tablet yang berbeda-

beda dengan massa yang sama. Alat dan bahan yang digunakan dirancang 

secara khusus agar aspek yang ingin diperlihatkan dapat divisualisasikan 

dengan baik. Terdapat enam klip video eksperimen yang dihasilkan yaitu satu 

klip percobaan berseri dan lima klip video percobaan per bagian. Pada klip 

video percobaan berseri menampilkan pelarutan tablet effervescent pada lima 

buah gelas kimia dengan ukuran dan jumlah tablet yang berbeda-beda dengan 

massa yang sama. Alat penjatuh dirancang khusus agar dapat menjatuhkan 

tablet effervescent secara bersama-sama dalam air. Ukuran tablet dibuat 

dalam lima variasi yang berbeda yaitu, tablet 1 bagian, tablet yang dibagi 

menjadi 2 bagian, tablet yang dibagi menjadi 4 bagian, tablet yang dibagi 

menjadi 8 bagian dan tablet yang dibagi menjadi 16 bagian. Sebelumnya 

tablet yang semula berbentuk silinder diubah bentuknya menjadi bentuk kotak 

dengan dilakukan pemotongan tablet. Pada lima klip video eksperimen 

lainnya pelarutan tablet effervescent menggunakan lima variasi ukuran tablet 

seperti pada klip video ekperimen berseri, hanya proses pelarutan tidak 

dilakukan secara bersamaan melainkan perbagian. Stopwach ditambahkan 

sebagai alat pengukur waktu berapa lama waktu yang dibutuhkan tablet 

effervescent untuk setiap bagian habis larut dalam air, sehingga perbedaan 

waktu antar variasi ukuran dapat terukur. 
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2. Klip video eksperimen berseri dan per bagian memiliki kualitas konten yang 

baik berdasarkan hasil review tim dosen ahli media yang ditinjau dari aspek 

komposisi warna, tata letak, sudut pengambilan gambar, tata cahaya dan 

kejelasan dalam memvisualisasikan fenomena. 

3. Berdasarkan tanggapan siswa dalam aspek pengamatan, keenam klip video 

eksperimen yang diperlihatkan dapat memperlihatkan perbedaan ukuran tablet 

effervescent dan perbedaan waktu pelarutan dengan baik. Berdasarkan data 

siswa yang diperoleh melalui angket, aspek perbedaan ukuran tablet dapat 

teramati dengan sangat baik dengan diperolehnya skala 4 pada poin tersebut. 

Sedangkan perbedaan waktu pelarutan dapat termati dengan baik dengan 

diperolehnya standar deviasi yang kecil pada klip video eksperimen perbagian 

yaitu pada klip pertama diperoleh standar deviasi 1,77, pada klip kedua 1,72, 

pada klip ketiga 1,79, pada klip keempat 1,82 dan pada klip kelima 1,64. Hal 

ini menunjukkan setiap siswa dapat mengamati waktu pelarutan tablet 

effervescent pada waktu yang relatif sama, meski terdapat perbedaan beberapa 

detik. 

4. Berdasarkan tanggapan guru, keenam klip video eksperimen tersebut dapat 

digunakan sebagai media pendamping dalam menjelaskan pengaruh luas 

permukaan terhadap laju reaksi namun harus disertai dengan lembar kerja 

siswa. 

 

5.2 IMPLIKASI 

Klip video eksperimen  yang dihasilkan dalam penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat dalam proses pembelajaran dan bisa memberikan gambaran yang tepat 

terkait dengan konsep pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi sehingga dapat 

meminimalisasi miskonsepsi siswa dalam submateri tersebut. Implikasi lainnya 

diharapkan ketika siswa melihat klip video eksperimen yang dikembangkan dalam 

penelitian ini siswa tidak lagi memiliki anggapan jika ukuran zat padat yang lebih 

besar memiliki luas permukaan yang lebih besar dibandingkan dengan ukuran zat 

yang lebih kecil pada massa yang sama, sebaliknya siswa dapat langsung merefleksi 
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jika ukuran zat yang lebih kecil akan memiliki luas permukaan yang lebih besar 

dibandingkan dengan ukuran zat yang lebih besar pada massa yang sama sehingga 

laju reaksinya semakin cepat.  

 

5.3 REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan berhubungan dengan tujuan 

dan manfaat penelitian yang telah dikemukakan, maka peneliti memberikan beberapa 

rekomendasi kepada beberapa pihak, diantaranya  

1. Bagi peneliti lain, diharapkan dapat memperbaiki kekurangan yang ada pada 

produk klip video eksperimen yang dihasilkan dalam aspek konten percobaan 

maupun aspek pengambilan gambar video agar klip video yang dihasilkan bisa 

jauh lebih menarik perhatian siswa. Klip eksperimen yang telah dikembangkan 

dapat dikembangkan kembali dan dikemas menjadi produk utuh dalam bentuk 

video pembelajaran yang telah disertai konten materi. 

2. Bagi guru, jika menggunakan klip video eksperimen yang telah dikembangkan 

dalam penelitian ini untuk  proses pembelajaran di kelas, sebaiknya harus 

didampingi oleh lembar kerja siswa dan adanya pengarahan lebih lanjut dari guru 

ketika memperlihatkan klip video tersebut kepada siswa.  


