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  BAB V 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas mengenai 

"Pengembangan Bahan Ajar Materi Asam Basa Berorientasi 

Chemoentrepreneurship (CEP) Bagi Siswa VII Di Mts Sunan Barmawi 

Kabupaten Demak”, maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian ini 

sebagai berikut.      

1. Media pembelajaran Bahan Ajar Materi Asam Basa Berorientasi 

Chemoentrepreneurship (CEP) tersusun atas: 

1. Judul 

2. Daftar Isi 

3. Kata Pengantar 

4. Standar Isi 2006 

5. Materi Asam Basa 

a. Sifat Zat Asam Basa 

b. Indikator Asam Basa 

c. Tingkat Keasaman (pH) 

d. Aplikasi Asam Basa Dalam Kehidupan Sehari-Hari 

e. Inovasi Chemoentrepreneurship (CEP) 

f. Rangkuman 

g. Daftar Istilah 

h. Soal-Soal 

6. Daftar Pustaka 

2. Berdasarkan hasil perhitungan skor total maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran menggunakan bahwa Bahan Ajar Materi Asam Basa 

berorientasi  Chemoentrepreneurship (CEP) pada kelas kecil adalah cukup 

efektif, sedangkan pada kelas besar dengan kategori efektif. 
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B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka 

selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat 

memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. 

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi para pendidik, khususnya bidang studi ilmu IPA terpadu hendaknya 

mampu memilih cara atau pendekatan pembelajaran yang tepat dalam 

menyajikan materi pelajaran IPA Terpadu melalui kegiatan belajar 

mengajar, mengingat sangat kompleknya materi bidang studi IPA terpadu. 

Dengan demikian hasil belajar siswa dapat dicapai secara optimal sesuai 

dengan potensi yang dimiliki. 

2. Pihak Sekolah dapat menyediakan sarana prasarana yang mendukung agar 

proses belajar mengajar dapat berjalan efektif dan kondusif. 

3. Perlu adanya pengembangan penelitian lebih lanjut untuk menguji 

keefektifan bahan ajar berorientasi Chemoentrepreneurship (CEP) pada 

mata pelajaran yang lainnya atau materi yang beragam. 

 

C. PENUTUP  

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, penulisan skripsi ini dapat 

selesai walaupun banyak menemui kesulitan dan memerlukan tenaga yang 

relatif banyak terutama dalam proses pengumpulan data. Akhirnya hanya 

kepada Allah penulis memohon rahmat dan hidayah-Nya. Semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. 

 


