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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan, dapat 

dibuat beberapa kesimpulan, yaitu: 

1. Desain pembelajaran sel volta berbasis multimedia pembelajaran 

berpotensi meningkatkan literasi sains siswa. Desain ini didasarkan pada 

desain didaktis dan antisipasi didaktis pedagogis yang relevan dengan 

materi pembelajaran dan sesuai dengan aspek kompetensi, aspek sikap dan 

model pembelajaran STL. 

2. Karakteristik multimedia pembelajaran sel volta bermuatan sains dan 

teknologi nano pada konteks sel surya adalah (1) Digunakan di kelas, tidak 

untuk belajar mandiri, (2) Berorientasi pada pembelajaran yang berpusat 

pada siswa (Student Center) (3) Menyajikan materi dengan menggunakan 

pendekatan konsep dan berorientasi pada konteks, (4) Menyajikan 

keunggulan sel surya fotokimia berteknologi nano (5) Memvisualisasikan 

konsep reaksi redoks pada sel surya dan sel volta (6) Menyajikan konsep 

melalui penjelasan konteks yang sesuai dengan tahap-tahap pembelajaran 

literasi sains. 

3. Multimedia pembelajaran sel volta bermuatan sains dan teknologi nano 

digunakan pada semua tahapan pembelajaran STL. Multimedia 

pembelajaran ini digunakan guru dalam menyampaikan materi pada 
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hampir semua tahap pembelajaran STL sedangkan siswa menggunakan 

multimedia pembelajaran pada saat ada instruksi dari guru. 

4. Multimedia pembelajaran sel volta bermuatan sains dan teknologi nano 

pada konteks sel surya dapat meningkatkan literasi sains siswa terutama 

pada aspek konten sains, aspek konteks aplikasi sains, dan aspek proses 

sains dengan %n-gain masing-masing 59,19%, 63,04%, dan 52,98%. 

Tidak terdapat perbedaan signifikan peningkatan literasi sains siswa 

kelompok tinggi, sedang, dan rendah artinya multimedia pembelajaran 

berperan dalam meningkatkan literasi sains semua kelompok siswa. 

 

B. Saran 

Berdasarkan temuan di lapangan dan kesimpulan yang telah 

dikemukakan sebelumnya, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai 

berikut: 

1. Sebaiknya pembelajaran kimia menggunakan multimedia pembelajaran 

yang mengembangkan tahap-tahap pembelajaran STL terus dikembangkan 

karena pembelajaran menggunakan multimedia pembelajaran ini dapat 

meningkatkan literasi sains siswa. 

2. Sebaiknya guru kimia lebih sering menerapkan pembelajaran 

menggunakan multimedia pembelajaran karena siswa umumnya sulit 

untuk berimajinasi terutama pada sesuatu yang abstrak kalau hanya 

dijelaskan secara verbal terutama mengenai proses sains dalam 

menjelaskan fenomena ilmiah. 
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3. Multimedia pembelajaran yang dihasilkan belum dapat memberikan 

kontribusi yang maksimal terhadap rata-rata pencapaian n-gain siswa 

secara keseluruhan dan sikap sains siswa sehingga diperlukan 

penyempurnaan dan penguatan dalam beberapa aspek terutama mengenai 

penguatan elaborasi konten dengan konteks yang ada serta pentingnya 

bersikap secara ilmiah dalam menghadapi persoalan-persoalan yang 

berhubungan dengan isu sosial ilmiah.  

4. Pertanyaan kuriositi pada lesson sequence map merupakan pertanyaan 

terbuka sehingga kurang sesuai dengan pernyataan pada tahap pegambilan 

keputusan. Oleh karena itu dilakukan penyempurnaan terhadap lesson 

sequence map yang yang dapat dilihat pada lampiran A.7. 

    

 

 


