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BAB V
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Simpulan
Bahan ajar Tanah Sebagai Sumber Kehidupan dikembangkan dengan metode 4STMD. Pada tahap seleksi dilakukan pemilihan KD yang relevan dengan tema. Hasilnya, diperoleh 3 pasangan KD pada kelas VII yang relevan dengan tema, antara lain: KD 3.3 dan KD 4.3, KD 3.7 dan 4.7,  serta KD 3.8 dan 4.8. Selain itu, dikembangkan juga komponen SETS yang akan diintegrasikan pada bahan ajar, antara lain: Science: peran tanah bagi kehidupan, ekosistem, campuran, sifat fisika dan kimia; Environtment: pencemaran tanah akibat aktivitas manusia; Technology: pemanfaatan unsur-unsur yang ditemukan dalam tanah menjadi produk teknologi; Society: menurunnya hasil panen petani apel di Malang dan cara petani mengetahui pH tanah secara tradisional. Kemudian, dilanjutkan dengan pemilahan konsep-konsep pokok sesuai dengan KD dan pengembangan penjelasan konsep berdasarkan buku teks. Pada tahap strukturisasi, dikembangkan sistematika penulisan bahan ajar dengan menyusun peta konsep, struktur makro, dan multipel representasi. Pada tahap karakterisasi, dilakukan pemilahan materi yang sulit dan mudah dengan tes penulisan ide pokok dan teridentifikasi menurut siswa sebanyak 86% materi mudah dipahami dan 14% materi sulit dipahami. Materi yang sulit kemudian direduksi tingkat kesulitannya pada tahap reduksi didaktik. Materi yang direduksi didaktik antara lain unsur, senyawa, warna tanah, tekstur tanah, pengaruh pH terhadap kesuburan tanah, pengukuran pH tanah secara tradisional, pertanian organik, dan rotasi tanaman. Tingkat kesulitan materi-materi tersebut direduksi dengan cara pengabaian dan penggunaan penjelasan
Bahan ajar Tanah Sebagai Sumber Kehidupan yang dikembangkan memenuhi kriteria kelayakan pada aspek isi dengan persentase 85,12% dengan kategori sangat layak, kelayakan kebahasaan sebesar 83.13% dengan kategori layak, kelayakan penyajian sebesar 82,71% dengan kategori layak, dan kelayakan kegrafikan sebesar 81,64% dengan kategori layak.
Keterpahaman siswa terhadap bahan ajar Tanah Sebagai Sumber Kehidupan tergolong tinggi. Berdasarkan tes penulisan ide pokok, sebanyak 87% materinya memiliki tingkat kesulitan yang mudah dan 13% lainnya memiliki tingkat kesulitan sedang

Implikasi
Terbentuknya bahan ajar IPA terpadu bertema Tanah sebagai Sumber Kehidupan yang dapat digunakan sebagai bahan ajar pendukung dan referensi dalam mengembangkan pembelajaran IPA Terpadu.
Memberikan gambaran dan informasi pada guru IPA tentang bagaimana membuat bahan ajar IPA Terpadu. 
Bahan ajar yang dikembangkan dapar digunakan sebagai bahan penelitian yang lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana dampak penggunaan bahan ajar yang dikembangkan terhadap pembelajaran.

Rekomendasi 
Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan. Oleh karena itu, peneliti menyarankan beberapa hal untuk peneliti yang akan mengembangkan bahan ajar antara lain:
	Mengembangkan konponen SETS lebih luas dan lebih menonjolkan hubungan antar komponen SETS sehingga konteks penyajian materi dan nilai-nilai yang dikembangkan pada bahan ajar dapat lebih luas.

Menjaring pendapat guru dan siswa terkait bahan ajar sehingga diketahui kekuatan dan kelemahan bahan ajar tersebut menurut guru dan siswa selaku pengguna.
	Pengembangan bahan ajar dapat mengintegrasikan beberapa keterampilan sekaligus. Misalnya, tentang kecakapan hidup, keterampilan pemecahan masalah, dan lain sebagainya.


