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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Dari identifikasi awal di sekolah didapat guru merupakan fasilitator utama 

bagi siswa dalam memperkaya pemahaman IPBA, meskipun ketersediaan bahan 

ajar terbatas. Alhasil siswa banyak mencari sendiri dari internet atau bertanya di 

kelas. Dengan adanya bahan ajar IPBA yang terintegrasi dengan mata pelajaran 

lain merupakan salah satu solusi dalam mengakomodasi sumber pengetahuan 

IPBA di sekolah. Selain itu kenyataan bahwa sangat beragamnya tipe kecerdasan 

siswa dituntut bahan ajar yang dapat mengakomodasi berbagai tipe kecerdasan. 

Berdasar penelitian dan pengembangan yang dilakukan, didapatkan sebuah 

produk berupa bahan ajar IPBA terpadu yang dapat mengakomodasi kecerdasan 

majemuk dan penanaman karakter ditujukan untuk siswa SMP/ Sederajat dengan 

tema Pelindung Bumi.  

Produk bahan ajar Pelindung Bumi merupakan bahan ajar dengan dua 

model terpadu. Pertama model Webbed yang dibangun dari 28 Kompetensi Dasar 

pada kurikulum 2013 dengan Pelindung Bumi sebagai tema. Selain itu pula bahan 

ajar ini mampu mencakup tiga belas disiplin ilmu. Kedua yaitu model Threated 

yaitu model yang melandasi meta-kognitif penyusunan buku dengan landasan 

akomodasi kecerdasan majemuk dan penanaman karakter.  

Keragaman kegiatan pada bahan ajar membuatnya dapat mengakomodasi 

delapan jenis domain kecerdasan. Hasil validasi ahli menunjukkan akomodasi 

domain kecerdasan pada setiap kegiatan dinilai baik. Selain itu bahan ajar ini 

mengakomodasi penanaman tujuh belas jenis karakter dengan setiap penilaian 

para ahli dinilai baik pula. 

Pengujian lapangan kepada siswa terkait keterbacaan mendapatkan nilai 

positif. Uji keterbacaan dilakukan tiga tahap dengan setiap tahapannya 

menunjukkan peningkatan nilai keterbacaan siswa. Pada tahap uji lapangan 

menunjukkan bahan ajar ini memiliki keterbacaan baik dan mudah dimengerti 

oleh siswa SMP. 
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Kelemahan pada bahan ajar ini masih terdapat sub tema yang 

mendapatkan nilai kategori “sangat mudah dipahami” dan “mudah dipahami” 

paling rendah yaitu BAB IV Pelindung Elektromagnetik Bumi masih mendapat 

perbaikan pada tahap uji lapangan akhir. Sub tema ini memang menurut penulis 

merupakan bab dengan konsep yang paling banyak konsep dan banyak istilah 

baru bagi siswa SMP. Namun penulis berusaha tetap mengedepankan keterbacaan 

dan tetap mempertahankan konsep esensial pada sub tema tersebut. Selain itu pula 

belum diuji keterlaksanaan eksperimen pada bahan ajar.  

Kesulitan yang dialami oleh peneliti adalah sulitnya dalam merancang 

rangka bahan ajar pada tahap tujuan instruksional khusus dan analisis tugas. Hal 

ini karena rancangan mempertimbangkan tiga aspek sekaligus yaitu Kompetensi 

Dasar pada yang membangun tema, tipe kecerdasan dan penanaman yang 

diakomodasi. Hal ini membutuhkan wawasan peneliti yang cukup luas di berbagai 

bidang. Oleh karena itu penelitian dengan rancangan seperti ini dilakukan oleh tim 

yang beranggotakan dari berbagai disiplin ilmu. 

  

B. Rekomendasi 

Berdasarkan alur penelitian dan pengembangan yang dilakukan, ada 

beberapa rekomendasi yang hendaknya dilakukan bagi penelitian lanjutan dari 

penelitian dan pengembangan ini, yaitu : 

1. Penggunaan bahan ajar terutama eksperimen perlu dilaksanakan di kelas 

untuk menguji keterlaksanaan eksperimen tersebut. 

2. Bagi guru yang menggunakan topik-topik pada bahan ajar Pelindung Bumi 

hendaknya memperhatikan posisi materi dengan kurikulum yang digunakan 

dengan melihat indikator yang telah dikembangkan penulis.  

3. Perlu adanya uji coba pemakaian bahan ajar guna melihat efektifitas bahan 

ajar dalam meningkatkan pemahaman siswa. 

4. Perlu adanya pengembangan materi IPBA lain, agar perangkat pembelajaran 

berupa bahan ajar untuk semua materi IPBA tersedia atau dapat 

mengakomodasi seluruh kompetensi dasar pada kurikulum dengan tema 

IPBA. 

 


