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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pengembangan dan pembahasan tentang pengembangan 

buku kumpulan soal argumentasi pada materi stoikiometri untuk siswa kelas XI 

MIPA 5 di SMAN 4 Kota Jambi, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:   

1. Buku kumpulan soal argumentasi ini dikembangkan dengan menggunakan 

model pengembangan ADDIE dengan tahapan: (1) Analyze meliputi 

menganalisis kompetensi; karakteristik peserta didik; dan materi, (2) Design 

meliputi menentukan tim pengembang; menyusun jadwal pengembangan; 

memilih dan menentukan cakupan, struktur dan urutan materi; pembuatan flow 

chart buku kumpulan soal argumentasi; dan membuat prototype produk, (3) 

Development meliputi pembuatan produk yang kemudian divalidasi oleh ahli 

materi dan dinilai oleh guru, (4) Implementation meliputi uji coba 1 kelas, yaitu 

XI MIPA 5 di SMAN 4 Kota Jambi, dan (5) Evaluation meliputi evaluasi 

formatif dan evaluasi sumatif. .   

2. Buku kumpulan soal argumentasi yang telah dikembangkan layak digunakan 

sebagai bahan ajar untuk melatih keterampilan argumentasi kimia pada materi 

stoikiometri di SMAN 4 Kota Jambi berdasarkan validasi ahli materi dengan 

perolehan rerata skor 4,33 termasuk kategori “Sangat Baik”; penilaian guru 

dengan perolehan rerata skor 4,43 termasuk kategori “Sangat Baik”; dan respon 

dua belahan 30 siswa, yaitu belahan siswa nomor ganjil dan genap dengan 

perolehan rerata skor masing-masing 3,85 dan 4,00  termasuk kategori “Baik” 

dan hasil uji Kappa yang diperoleh 0,567 yang berarti bahwa belahan siswa
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nomor ganjil dan genap memberikan kesepakatan yang cukup baik bahwa buku 

kumpulan soal argumentasi baik. 

 

5.2. Saran  

Adapun beberapa saran dalam pengembangan ini adalah sebagai berikut:   

1. Buku kumpulan soal argumentasi yang telah dikembangkan dapat digunakan 

sebagai bahan ajar pengangan guru dan untuk melatih keterampilan argumentasi 

siswa pada materi stoikiometri.   

2. Penulis menyarankan kepada peneliti di bidang pengembangan selanjutnnya 

agar mengembangkan buku kumpulan soal sesuai dengan kaidah penyusunan 

buku yang baik dan benar; agar mengembangkan buku kumpulan soal 

argumentasi menggunakan materi kimia lain atau mengembangkan bahan ajar 

lain pada materi stoikiometri; agar mengembangkan buku kumpulan soal 

argumentasi dengan bentuk soal lain dan dengan penyusunan soal argumentasi 

yang lebih baik lagi. 

3. Buku kumpulan soal argumentasi ini memiliki kelebihan dan kelemahan yang 

telah disebutkan sebelumnya, oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan lebih 

lanjut dalam rangka mengeliminasi kelemahannya. 


