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BAB V 

SIMPULAN IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut ini disimpulkan hasil 

penelitian yang diperoleh dari pengembangan prototype buku teks pelajaran 

berbasis intertekstual pada materi larutan penyangga.  

1. Prototype buku teks pelajaran berbasis intertekstual pada materi larutan 

penyangga mengacu pada indikator yang diturunkan dari Kompetensi Dasar 

dalam Permendikbud No. 24 Tahun 2016. Indikator tersebut yaitu: 

1) Menjelaskan prinsip kerja larutan penyangga di dalam tubuh makhluk 

hidup 

2) Menjelaskan kapasitas penyangga 

3) Menghitung pH larutan penyangga 

4) Membuat larutan penyangga dengan pH tertentu 

Prototype buku teks pelajaran yang dikembangkan melibatkan ketiga level 

representasi kimia, yaitu level makroskopik, level submikroskopik, dan 

level simbolik. Dari indikator tersebut diperoleh 3 konsep inti, yaitu prinsip 

kerja larutan penyangga, kapasitas penyangga, dan perhitungan pH larutan 

penyangga. Masing-masing konsep tersebut dijabarkan dengan representasi 

level makroskopik, level submikroskopik dan level simbolik serta ketiganya 

saling dipertautkan. 

2. Hasil validasi kelayakan aspek isi prototype buku teks pelajaran 

menunjukkan bahwa beberapa kriteria telah layak, namun terdapat beberapa 

saran dan perbaikan untuk kriteria yang belum layak dari ahli yaitu terkait 

cakupan materi, pengkajian ulang prinsip kerja larutan penyangga, dan 

bentuk, warna, ukuran ilustrasi. Hasil validasi kelayakan aspek penyajian 

materi prototype buku teks pelajaran menunjukkan bahwa beberapa kriteria 

telah layak, namun terdapat beberapa saran dan perbaikan untuk kriteria 

yang belum layak terkait kesesuaian antara keterangan pada gambar dan 

teks. Hasil validasi kelayakan aspek kegrafikaan prototype buku teks 
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pelajaran menunjukkan bahwa seluruh kriteria telah layak, namun terdapat 

beberapa 
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saran dari ahli yaitu desain kover, ukuran huruf isi buku dan tata letak. Hasil 

validasi kelayakan aspek kebahasaan prototype buku teks pelajaran 

menunjukkan bahwa seluruh kriteria telah layak, namun terdapat beberapa 

saran dari ahli terkait bahasa yang digunakan, ketepatan struktur kalimat, 

dan penggunaan tanda baca. Berdasarkan uji keterbacaan dengan 

menggunakan grafik fry, prototype buku teks pelajaran yang dikembangkan 

memenuhi kriteria sasaran pembaca untuk kelas XI. Adapun hasil tes 

rumpang menunjukkan bahwa prototype buku teks pelajaran yang 

dikembangkan tergolong kategori tinggi, sehingga prototype  buku teks 

pelajaran yang dikembangkan memiliki uji keterbacaan yang baik untuk 

siswa. 

 

5.2. Implikasi  

Diharapkan prototype buku teks pelajaran berbasis intertekstual yang 

dikembangkan dapat mendukung keterlaksanaan proses pembelajaran kimia di 

SMA. 

 

5.3. Rekomendasi 

1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan uji coba produk untuk mengetahui 

apakah prototype buku teks yang dikembangkan dapat digunakan oleh 

siswa. 

2. Penelitian sejenis dapat dilakukan uji keterbacaan menggunakan metode 

yang lain, seperti grafik Raygor. 

 


