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BAB IV  

PENUTUP 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB IV, peneliti 

merumuskan kesimpulan dan saran berkaitan dengan pengembangan produk buku 

ajar dalam penelitian ini. 

5.1.   Kesimpulan 

 Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil kajian terhadap hasil 

penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, antara lain: 

1. Hasil penelitian ini adalah sebuah produk buku ajar IPS berbasis budaya 

lokal di Kabupaten Bener Meriah untuk kelas IV SD. Produk buku ajar ini 

sudah layak dan valid untuk digunakan oleh siswa SD kelas IV yang ada 

di Kabupaten Bener Meriah dengan melalui penilaian, perevisian dan 

validasi dari beberapa ahli dan praktisi. Kesimpulan ini diambil 

berdasarkan hasil analisis para ahli dan praktisi yang terdiri dari ahli 

bahasa (96% = sangat valid), ahli isi materi (% 93= sangat valid) dan ahli 

penyajian (91% = sangat valid). Untuk praktisi dari sekolah SD Negeri 

Blang Kucak (94% = sangat valid ), SD Negeri Blang Benara (94% = 

sangat  valid), dan SD Negeri Suka Makmur (95% = sangat valid). 

2.  Buku ajar yang digunakan efektif untuk digunakan. Hal ini dapat dilihat 

dari hasil analisis efektifitas buku ajar. Keefektifan buku ajar berdasarkan 

uji coba produk dengan tiga fase yaitu one to one, evaluasi kelompok 

kecil, dan uji coba terbatas. Pada fase one to one diperoleh persentase skor 

sebesar 70%, pada fase evaluasi kelompok kecil diperoleh persentase 
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sebesar 77,26% dan pada fase uji coba terbatas diperoleh persentase 

sebesar 85,71%. Perbandingan antara tes awal dan tes akhir siswa yang 

telah dilakukan maka ditemukan bahwa terdapat peningkatan pemahaman 

konsep siswa tentang keragaman suku bangsa dan budaya di Kabupaten 

Bener Meriah. Berdasarkan persentase klasikal yang diperoleh maka maka 

dapat disimpulkan bahwa pada uji kesatu dan kedua persentase klasikal 

belum memenuhi kriteria yang seharunya yaitu sebesar 85%. Baru 

kemudian pada uji ketiga diperoleh persentase klasikal sebesar 85,71%, 

artinya sudah memenuhi kriteria ketuntasan klasikal sehingga produk buku 

ajar sudah memenuhi indikator keefektifan. 

5.2  Saran 

 Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa 

saran. Antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Buku ajar yang sudah dikembangkan pada penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai salah satu alternatif bagi guru dalam memenuhi sumber belajar. 

Selain itu, dengan menggunakan buku ajar yang sudah dikembangkan ini 

akan menambah wawasan dan pemahaman siswa khususnya pada 

“keragaman suku bangsa dan budaya di Kabupaten Bener Meriah. 

2. Bagi kepala sekolah, agar mendukung setiap guru untuk mengembangkan 

buku ajar dan melakukan inovasi dalam pembelajaran yang berguna bagi 

peningkatan kualitas pembelajaran maupun peningkatan kualitas guru itu 

sendiri. 
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3. Bagi pihak Dinas Pendidikan, agar ikut mendukung dan berpartisipasi bagi 

kemajuan kualitas pendidikan agar memberikan pelayanan kepada guru-

guru semisal sosialiasi tentang pengembangan buku ajar, karena 

berdasarkan observasi awal masih banyak guru-guru yang butuh 

bimbingan dan tambahan wawasan bagi peningkatan kualitasnya demi 

kemajuan kualitas penerus bangsa. 

4. Bagi peneliti lain, lakukan penelitian yang serupa atau lebih baik dalam 

pengembangan buku ajar yang praktis dan efektif demi memenuhi 

kebutuhan buku ajar yang bermutu. 

 


