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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis dan pengolahan data terhadap data hasil penelitian 

yang telah dilakukan, diperoleh simpulan sebagai berikut: 

1. Karakteristik bahan ajar IPA Terpadu tema Cahaya dan Warna (IT-

CW) dengan menggunakan 4 Steps Teaching Material Development 

adalah sebagai berikut: 

a. Hasil review draft awal bahan ajar IT-CW adalah 86% kesesuaian 

antara Kompetensi Dasar dengan indikator, 96% kesesuaian antara 

indikator dengan uraian materi, dan 99% kesesuaian antara uraian 

materi dengan nilai terkait materi. Bahan ajar IT-CW melibatkan 

28 indikator dengan konsep-konsep terkait yakni pigmen pada 

tumbuhan, fotosintesis, gerak etionom, pewarna, gelombang, 

cahaya, polusi cahaya, mata, fenomena pada hewan terkait warna 

serta teknologi pemanfaatan warna.   

b. Bahan ajar IT-CW dibagi ke dalam tiga bab, yakni warna dalam 

objek IPA, syarat terlihatnya warna dan teknologi pemanfaatan 

warna.  

c. Berdasarkan hasil karakterisasi, dari 87 konsep didapatkan 18 buah 

konsep yang dinilai sulit oleh siswa. 

d. Reduksi didaktik yang digunakan pada 18 buah konsep sulit adalah  

pengabaian, penggunaan penjelasan berupa gambar, simbol, sketsa 

dan percobaan, generalisasi, partikularisasi dan pembuatan contoh 

soal.    

e. Sistematikan bahan ajar IT-CW terdiri dari bagian awal, isi dan 

bagian akhir. Bagian awal terdiri dari halaman sampul, petunjuk 

penggunaan, dan daftar isi. Bagian isi terdiri dari bab-bab dan sub 

bab yang meliputi sampul bab, materi pembelajaran, rangkuman 
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dan tugas. Bagian akhir terdiri dari peta konsep, daftar pustaka, 

glosarium dan indeks.  

2. Secara keseluruhan, Bahan Ajar IT-CW dinilai telah sesuai dan layak 

untuk digunakan dalam  pembelajaran IPA SMP  dengan persentase 

kelayakan sebesar 90%. 

3. Keterbacaan Bahan Ajar IT-CW secara keseluruhan termasuk kategori 

mudah  dengan  persentase siswa yang menilai mudah sebesar 68% 

dan indeks kesukaran sebesar 60% yang tergolong kategori sedang.  

4. Berdasarkan hasil uji coba, Bahan Ajar IT-CW efektif dalam 

meningkatkan kemampuan kognitif siswa, hal ini terlihat dari nilai    

N-gain yang diperoleh yakni sebesar 0,69 dengan kategori Sedang, 

ukuran pengaruh sebesar 7,47 dengan kategori berefek besar. 

5. Berdasarkan hasil uji coba, korelasi antara nilai rangkuman dengan 

kemampuan kognitif siswa bernilai positif yakni sebesar 0,641,  

artinya jika nilai rangkuman tinggi maka nilai kemampuan kognitif 

siswa juga tinggi.  

 

B. Rekomendasi 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diajukan beberapa 

rekomendasi antara lain: 

1. Bahan ajar IT-CW dapat digunakan sebagai buku pendamping 

pembelajaran IPA SMP  

2. Bahan ajar IT-CW yang dikembangkan belum mencapai hasil yang 

optimal sehingga perlu diadakan  perbaikan agar didapatkan bahan ajar 

yang baik. 

3. Bahan ajar IT-CW yang dikembangkan baru melalui tahap uji coba 

terbatas, sehingga disarankan pada peneliti selanjutnya  untuk 

melakukan uji coba lebih lanjut agar bahan ajar IT-CW ini benar-benar 

teruji. 


