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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan yaitu: 

1. Desain buku nonteks pelajaran IPA Terpadu tema kesahatan yang dikembangkan 

yaitu buku dicetak pada kertas berukuran B5, yang merupakan salah satu ukuran 

kertas yang terkategori standar ISO. Ukuran ini tidak terlalu besar bagi siswa SMP 

sehingga dapat memudahkan siswa saat membawa dan menggunakan buku. Tulisan 

dalam buku diketik dengan huruf Trebuchet MS ukuran 10, spasi 1,5, sesuai dengan 

panduan penulisan buku pelajaran untuk SMP. Buku dicetak dalam kertas HVS 80 

gsm sehingga cukup tebal. Ilustrasi buku dibuat besar dan berwarna sehingga 

meningkatkan motivasi siswa dalam mempelajari isi buku.  

2. Berdasarkan hasil uji penilaian ahli terhadap buku nonteks pelajaran IPA Terpadu 

dengan tema kesehatan, diperoleh hasil yaitu buku nonteks pelajaran yang 

dikembangkan dinyatakan layak dengan predikat sangat baik dengan persentase 

kelayakan 86 %. Adapun hasil penilaian untuk tiap-tiap komponen adalah sebagai 

berikut: komponen materi buku tergolong sangat baik dengan persentase kelayakan 

89%. Menurut ahli, materi dalam buku telah mendukung pencapaian tujuan 

pendidikan nasional dimana didalamnya disajikan materi kesehatan yang praktis 

namun sarat keilmuan yang penting dan mendasar untuk diketahui oleh siswa. 

Komponen penyajian buku tergolong sangat baik dengan persentase kelayakan 

85%. Menurut ahli, penyajian materi sudah runtut, bersistem, lugas dan mudah 

dipahami. Penyajian buku singkat, tetapi padat sesuai perkembangan ilmu terkini. 

Komponen bahasa buku tergolong baik dengan persentase kelayakan sebesar 84%. 

Menurut ahli, sebagian besar bahasa yang digunakan bersifat etis, estetis, 

komunikatif dan fungsional, sesuai dengan sasaran pembaca. Komponen grafika 

buku tergolong baik dengan persentase kelayakan sebesar 83%. Menurut ahli, 

sebagian besar ilustrasi yang digunakan sudah mewakili isi, jenis huruf memiliki 

keterbacaan tinggi, menarik, komposisi seimbang dan harmonis. Saran dari ahli 
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yaitu perlu ditambahkan penjelasan yang lebih rinci untuk beberapa ilustrasi yang 

ditampilkan dan perlunya peningkatan konsistensi jenis dan ukuran huruf untuk 

judul subbab. 

3. Berdasarkan hasil pengisian angket oleh siswa mengenai respon siswa terhadap 

buku nonteks pelajaran IPA Terpadu dengan tema kesehatan yang dikembangkan, 

diperoleh hasil persentase respon sebesar 82% dan tergolong dalam kategori sangat 

baik. Siswa menganggap bahwa penampilan buku nonteks pelajaran IPA Terpadu 

ini menarik. Selain itu, buku ini membuat mereka lebih mudah dalam memahami 

materi IPA dengan adanya gambar ilustrasi yang membantu pemahaman terhadap 

materi. Siswa juga memberikan respon yang baik terhadap informasi-informasi 

dalam buku yang mereka anggap bermanfaat dan mudah diterapkan dalam 

kehidupan mereka sehari-hari. 

4. Berdasarkan hasil wawancara terhadap guru-guru IPA, diperoleh penilaian positif. 

Menurut guru, buku nonteks pelajaran yang dikembangkan peneliti sudah 

memenuhi syarat bahan ajar yang baik, yaitu syarat didaktik, konstruksi, dan teknis. 

Buku nonteks pelajaran yang dikembangkan cukup mudah diikuti oleh siswa yang 

pandai maupun yang lamban. Penggunaan bahasa dalam kalimat yang digunakan 

cukup baik, serta penampilan buku menarik. Informasi yang dipaparkan dalam 

buku cukup aplikatif bagi siswa.  

B. Saran  

Berkaitan dengan hasil penelitian dan simpulan dari penelitian ini, terdapat 

beberapa hal yang disarankan, yaitu: 

1. Bahan ajar yang dikembangkan dengan model webbed dapat menjadi pilihan dalam 

membantu menyelenggarakan pembelajaran IPA Terpadu 

2. Perlunya pengembangan bahan ajar tematik dengan cakupan materi yang lebih luas.  

 


