
 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pengembangan dan pembahasan tentang 

pengembangan e-LKPD berbasis multiple representasi pada materi kesetimbangan 

kimia, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. e-LKPD berbasis multiple representasi pada materi kesetimbangan kimia ini 

dikembangkan dengan cara (1) Analysis (Analisis) yang meliputi analisis 

kebutuhan, karakteristik peserta didik, tujuan pembelajaran, materi dan 

teknologi pendidikan, (2) Design (desain) yang meliputi pembentukan tim, 

pembuatan jadwal penelitian, spesifikasi media, struktur materi, pembuatan 

flowchart dan storyboard, (3) Development (pengembangan) yang meliputi 

proses pembuatan produk dan proses validasi oleh tim ahli, (4) Implementation 

(Pelaksanaan) yang meliputi penilaian guru dan respon peserta didik, (5) 

Evaluation (Evaluasi). 

2. e-LKPD berbasis multiple representasi pada materi kesetimbangan kimia yang 

dikembangkan memperoleh hasil “sangat layak” berdasarkan penilaian dari 

validasi ahli materi dan media. Sehingga dapat dinyatakan bahwa bahan ajar e-

LKPD ini layak digunakan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran. 

3. e-LKPD berbasis multiple representasi pada materi kesetimbangan kimia yang 

dikembangkan memperoleh hasil sangat baik berdasarkan penilaian dari guru   



 

 

dan respon dari peserta didik. Sehingga dapat dinyatakan bahwa bahan ajar e-

LKPD ini layak digunakan sebagai baha ajar dalam media pembelajaran kimia.  

5.2 Saran 

Adapun beberapa saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penulis menyarankan kepada guru mata pelajaran kimia untuk menggunakan e-

LKPD berbasis multiple representasi ini sebagai bahan ajar ataupun media 

pembelajaran, karena e-LKPD ini sudah dinyatakan sangat layak dan sangat baik 

untuk digunakan dalam pembelajaran kimia, khususnya materi kesetimbangan 

kimia sub pergeseran kesetimbangan kimia. 

2. Penulis juga menyarankan kepada peneliti di bidang pengembangan selanjutnya 

agar dapat mengembangkan e-LKPD berbasis multiple representasi ini untuk 

materi-materi kimia yang lain. 

3. Untuk peneliti selanjutnya disarankan agar melakukan penelitian lanjutan 

dengan melakukan uji efektifitas agar diketahui seberapa efektif penggunaan 

media ini dalam pembelajaran. 

4. Untuk peneliti selanjutnya, kelemahan dalam penelitian ini yaitu membutuhkan 

perangkat laptop yang mendukung sehingga peneliti selanjutnya bisa lebih 

mempersiapkan kondisi yang dibutuhkan tersebut.  

 


