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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang e-Modul berbasis 

metakognisi pada meteri larutan penyangga untuk peserta didik di SMAN 3 Kota 

Jambi, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pengembangan e-Modul berbasis metakognisi pada materi larutan penyangga 

dikembangkan dengan software 3D PageFlip dengan kerangka pengembangan 

ADDIE. Metakognisi pada e-Modul dapat mengarahkan peserta didik dalam 

mengatur dan mengontrol proses berpikirnya. Pada tahap desain peneliti 

mengalami beberapa kesulitan salah satunya pada saat merancang desain e-

Modul. Untuk mengatasi hal tersebut peneliti melakukan konsultasi dengan 

kedua pembimbing. Berdasarkan saran dan arahan dari kedua pembimbing 

maka didapatlah draft awal berupa bahan ajar e-Modul. Adapun e-Modul yang 

telah dikembangkan menyajikan materi dengan mengkombinasikan teks, 

gambar, video, audio dan animasi yang mampu menjelaskan dan mengarahkan 

peserta didik dalam mengatur proses berpikirnya pada materi larutan 

penyangga. Pada tahap pengembangan dilakukan validasi materi dan validasi 

media dengan beberapa saran dari ahli, salah satunya yaitu penambahan soal 

evaluasi, agar peserta didik yang skornya belum sampai kkm dapat 

mengerjakan soal kembali setelah mereka mengevaluasi kesalahan pada soal 

sebelumnya. Setelah e-Modul dinyatakan “layak diujicobakan” oleh ahli materi 

dan media selanjutnya e-Modul dinilai oleh guru mata pelajaran kimia 

disekolah. Hasil penilaian guru terhadap 
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e-Modul berbasis metakognisi tersebut “sangat baik” jika digunakan dalam 

proses pembelajaran kimia. 

2. Berdasarkan penelitian peserta didik kelas XII MIA SMAN 3 Kota Jambi 

memberikan  respon “sangat baik” terhadap e-Modul berbasis metakognisi 

pada materi larutan penyangga sehingga dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran kimia.  

5.2. Saran 

Adapun beberapa saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti menyarankan kepada guru mata pelajaran kimia untuk 

menggunakan e-Modul berbasis metakognisi pada saat mengajar materi 

reaksi redoks, karena dengan menggunakan media ini akan membuat siswa 

lebih tertarik dan melatih kemampuan berpikir tingkat tingginya dalam 

mempelajari materi larutan penyangga. 

2. Peneliti menyarankan untuk para peneliti dibidang pengembangan yang 

juga ingin mengembangkan bahan ajar e-Modul berbasis metakognisi, agar 

lebih memperhatikan konten-konten metakognisi agar kemampuan berpikir  

peserta didik dapat lebih ditingkatkan lagi. 

3. Peneliti juga menyarankan kepada peneliti dibidang pengembangan 

selanjutnya agar dapat menguji cobakan produk ini pada kelompok besar. 

 


