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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pengembangan 4D dan pembahasan pada bab 4, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Penelitian pengembangan media pembelajaran komik digital berbasis nilai karakter 

dikembangkan dengan mengadaptasi model pengembangan 4D diantaranya ada tahap 

define, design, develop, dan disseminate. Pada tahap define terdiri dari analisis kebutuhan, 

siswa, tugas, konsep dan analisis tujuan pembelajaran. Pada tahap design terdiri dari 

penyusunan tes, pemilihan media, format, dan rancangan awal. Pada tahap develop terdiri 

dari uji validasi dan uji pengembangan berdasarkan penilaian validasi ahli media, ahli 

materi, pengguna (guru), lalu pada tahap ini dilakukan uji coba kelompok kecil dan 

disseminate. 

2. Respon siswa kelas X MIPA SMAN Titian Teras diperoleh Skor 89,7% dikategorikan 

sangat positif, Pada uji validasi, aspek nilai karakter jujur 11.9%; disiplin 11,5%; percaya 

diri 11%; peduli 11%, gigih 11,42%, toleransi 11,4%, kreatifitas 11,45%; bertanggung 

jawab 10,75% dengan persentase total 90,42% yang dikategorikan sangat positif, maka 

produk yang dikembangkan oleh penulis dapat dikategorikan sangat menarik dilihat dari 

respon siswa terhadap media yang mereka gunakan sangat baik 

3. Penilaian guru Kimia SMAN Titian Teras diperoleh Skor 90,7% dikategorikan sangat 

baik, 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dibahas sebelumnya, media pembelajaran komik 

berbasis pendidikan karakter masih banyak terdapat kelemahan. Oleh sebab itu, dapat 

disarankan hal-hal sebagai berikut: 

1 Penulis menyarankan agar komik kimia Materi ikatan kimia yang telah dikembangkan ini 

perlu diujicobakan dalam kegiatan pembelajaran kimia bagi peserta didik SMA/MA untuk 

mengetahui sejauh mana kekurangan dan kelebihan buku kartun kimia tersebut. 

2 Pengembangan media pembelajaran lebih  lanjut sangat diperlukan sehingga materi 

yang terkandung dalam komik tidak hanya materi ikatan kimia, tetapi juga materi kimia 

yang lainnya seperti bentuk molekul, hidrolisis garam, redoks, asam basa dan larutan 

penyangga. 

3 Penerapan media pembelajaran komik berbasis pendidikan karakter sebaiknya dilakukan 

lebih dari dua kelas sehingga dapat mengetahui perbedaan nilai karakter lebih banyak. Jadi 

kegunaan produk dapat dimaksimalkan manfaatnya dalam proses pembelajaran kimia di 

sekolah. 

4 Untuk penelitian selanjunya model pengembangan  4D yang digunakan pada tahap 

dissemination (penyebarluasan) untuk selanjutnya dilaksanakan media yang 

disebarluaskan supaya dapat diserap atau dipahami dan digunakan pengguna. 

 


