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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, REKOMENDASI 

 

5.1. Simpulan   

 Berdasarkan pada hasil penelitian mengenai pemanfaatan kearifan lokal 

masyarakat adat Lekuk 50 Tumbi sebagai bahan ajar biologi untuk meningkatkan 

literasi dan sikap peduli lingkungan siswa maka dapat diambil kesimpulan yaitu :  

5.1.1. Kearifan lokal masyarakat adat Lekuk 50 Tumbi dalam mengelola lahan sawah 

antara lain dapat diambil dari tata cara menanam padi, tradisi ureh padoi, kenduri 

sko, induk padoi, pembuatan kalibong, tari tauh dan kearifan dalam mengelola 

danau adalah dengan memberlakukan aturan dan hukum adat seperti pembatasan 

dalam mengambil ikan di danau, larangan menebang pohon dan membuang sampah 

di danau. 

5.1.2. Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat Lekuk 50 Tumbi meliputi nilai 

religius, menghormati dan menyayangi ciptaan tuhan, keseimbangan, ilmiah, 

pendidikan, ilmiah,  pelestarian lingkungan, ekonomi dan etnobotani.  

5.1.3. Kearifan lokal tersebut diintegrasikan pada bahan ajar dan disesuaikan dengan 

kurikulum 2013 yaitu kompetensi dasar 1.1, 2.1, 2.2, 3.10 dan 4.10 mengenai 

ekosistem. Bahan ajar ini telah divadasi serta diujicobakan untuk mengetahui 

kelayakan bahan ajar dan kemampuan bahan ajar untuk meningkatkan literasi dan 

sikap peduli lingkungan pada siswa.  Berdasarkan penilaian kelayakan bahan ajar 

oleh ahli materi, ahli teknologi serta guru biologi, bahan ajar dinyatakan layak untuk 

diujicobakan dengan persentase kelayakan 80,88 %  dari ahli materi, 87,5 % dari 

ahli teknologi dan 91,3 % dari guru biologi. Hasil uji coba keterbacaan juga 

menunjukkan bahan ajar layak diujicobakan dengan tingkat keterbacaan yang 

terkategori tinggi. Bahan ajar yang dihasilkan telah di revisi sesuai dengan kritik 

dan saran dari validator.  
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5.1.4. Hasil implementasi bahan ajar di sekolah menunjukkan bahwa bahan ajar dapat 

meningkatkan kemampuan literasi dan sikap peduli lingkungan siswa secara 

seignifikan dengan kategori peningkatan sedang untuk masing-masing komponen 

literasi lingkungan dan sikap peduli lingkungan.  

5.1.5. Tanggapan siswa terhadap bahan ajar yang dikembangkan merupakan tanggapan 

positif, rata-rata siswa merasa lebih tertarik dan memahami materi ekosistem setelah 

belajar dengan menggunakan bahan ajar yang kontekstual dan sesuai dengan 

keadaan lingkungan siswa.  

5.2. Implikasi  dan Rekomendasi  

5.2.1. Penelitian ini hanya terbatas pada bahan ajar ekosistem berbasis pada  kearifan 

lokal masyarakat adat Lekuk 50 Tumbi dalam mengelola sawah dan danau. 

Penelitian dan pengembangan lanjutan masih sangat terbuka untuk memperluas dan 

menggali lebih dalam kearifan lokal masyarakat adat Lekuk 50 Tumbi untuk 

dijadikan bahan ajar.  

5.2.2. Perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut untuk menguji bahan ajar ekosistem 

yang dikembangkan melalui uji coba skala luas terhadap beberapa sekolah agar di 

dapatkan bahan ajar yang lebih kayak dan valid untuk meningkatkan kemampuan 

literasi serta sikap peduli lingkungan siswa 

5.2.3. Tahapan implementasi bahan ajar sebaiknya menggunakan strategi, metode atau 

model yang dapat mendukung dan mengoptimalkan peningkatan kemampuan siswa.  

5.2.4. Penerapan kearifan lokal untuk meningkatkan literasi dan sikap peduli 

lingkungan tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat, oleh karena itu perlu adanya 

pengulangan dan penambahan pada materi lainnya agar terjadinya perubahan yang 

signifikan pada siswa.  


