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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa bahan ajar yang dikembangkan dengan  Four Step Teaching 

Material Development melalui empat tahapan yaitu tahap seleksi, tahap strukturisasi, 

tahap karakterisasi dan tahap reduksi didaktis. Keempat tahapan dalam 

pengembangan bahan ajar dengan Four Step Teaching Material Development 

mempunyai peran penting dalam menghasilkan bahan ajar yang berkualitas dan 

mudah dipahami oleh siswa. Tahapan pertama dalam pengembangan bahan ajar 

dengan Four Step Teaching Material Development yaitu seleksi, tahapan ini 

menghasilkan draf materi  berupa kumpulan materi dengan instrumen validasi yang 

terdiri dari kesesuaian kompetensi inti (KI), kompetensi dasar (KD), indikator dan 

pendidikan nilai. Tahapan kedua yaitu strukturisasi menghasilkan draf bahan ajar 

yang sitematis dan terstruktur dan telah melewati proses peta konsep, struktur makro 

dan multiple representasi. Selanjutnya pada tahapan ketiga draf bahan ajar yang 

terkumpul diuji coba kepada siswa untuk mengindentifikasi konsep konsep sulit, 

tahapan ketiga disebut karakterisasi. Hasil dari karakterisasi berupa konsep konsep 

sulit, kemudian disederhanakan dengan reduksi didaktik konsep.  Setiap tahapan yang 

dilalui pada pengembangan bahan ajar dengan Four Step Teaching Material 

Developmentterlebih dahulu divalidasi oleh para ahli. 

Uji coba produk dilakukan dengan uji kualitas bahan ajar dan keefektifan 

bahan ajar. Hasil uji kualitas bahan ajar menunjukkan bahwa bahan ajar  IPA terpadu 

tema bunyi dalam kehidupan yang dikembangkan memilki kualitas yang baik. 

Sedangkan hasil uji efektifitas menunjukkan bahan ajar yang dikembangkan efektif 

untuk meningkatkan kemampuan literasi sains siswa, peningkatan ini terlihat  pada 

skor N gain yang diperoleh dengan kategori sedang, namun terdapat perbedaan yang 

signifikan antara siswa yang mengunakan bahan ajar IPA terpadu tema bunyi dalam 
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kehidupan dengan siswa yang menggunakan buku ajar yang tersedia disekolah. Hasil 

perhitungan effect size menunjukkan bahwa penggunaan bahan ajar IPA terpadu 

berpengaruh besar terhadap kemampuan literasi sains siswa. Selain itu berdasarkan 

hasil angket tanggapan guru dan siswa terhadap bahan ajar IPA terpadu tema bunyi 

dalam kehidupan menunjukkan bahwa bahan ajar yang dikembangkan menarik bagi 

guru dan siswa.  

B. SARAN  

Berdasarkan proses dan analisis hasil dalam penelitian ini, beberapa saran dapat 

dipertimbangkan untuk peneliti lebih lanjut antara lain: 

1. Untuk menguji keterpahaman terhadap bahan ajar sebaiknya ditambah beberapa 

sekolah untuk mendapatkan data lebih banyak dan akurat.  

2. Bahan ajar tema bunyi dalam kehidupan diharapkan menjadi salah satu sumber 

bacaan mandiri  bagi siswa sekolah menengah pertama.  

 

 


