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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Simpulan 

Adapun kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Dihasilkan buku pengayaan fisika berorientasi SETS tentang sistem tata 

udara dan termal pada rumah tradisional Jambi yang dikembangkan 

melalui tiga tahap, yaitu: tahap Analisis, tahap Perancangan/desain, dan 

tahap Pengembangan. Produk akhir buku pengayaan fisika yang dihasilkan 

dari proses pengembangan buku terdiri atas 134 halaman, bagian awal 

terdiri dari 5 halaman, bagian isi terdiri dari 122 halaman, dan bagian akhir 

terdiri dari 7 halaman. Buku yang telah dikembangkan kemudian di uji 

cobakan dilapangan dan menganalisis data dari angket persepsi mahasiswa. 

2. Diperoleh data hasil persepsi mahasiswa terhadap buku pengayaan fisika 

tentang sistem tata udara dan termal pada rumah tradisional Jambi yang 

telah dibuat memenuhi kriteria sangat baik dengan persentase rata-rata 

85,61% dari setiap aspek, dengan rincian untuk aspek kelayakan isi/materi 

sebesar 85,47%, aspek bahasa sebesar 83,81%, aspek sajian sebesar 88%, 

dan aspek grafika sebesar 85,14%.  

 

5.2 Implikasi 

Implikasi dari penelitian dan pengembangan ini adalah: 

1. Media pembelajaran berupa buku pengayaan fisika berorientasi SETS 

tentang sistem tata udara dan termal pada rumah tradisional Jambi dapat 
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digunakan dalam pembelajaran Fisika Lingkungan karena materi 

berdasarkan RPS Fisika Lingkunga yaitu Cuaca dan Pengukurannya serta 

Pencemaran Udara dengan submateri unsur-unsur cuaca, pengukuran 

cuaca, dan pencemaran udara dilingkungan masyarakat. 

2. Media pembelajaran berupa buku pengayaan fisika berorientasi SETS 

tentang sistem tata udara dan termal pada rumah tradisional Jambi dapat 

membantu dosen sebagai buku pendukung dalam menyampaikan materi 

Cuaca dan Pengukurannya serta Pencemaran Udara dengan mengaitkan 

kearifan lokal Jambi pada pembelajaran. Hal ini sesuai dengan saran dan 

komentar dari beberapa mahasiswa yang ada diangket persepsi mahasiswa. 

 

5.3 Saran 

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini, maka dapat dikemukakan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian sampai 

tahap evaluasi dengan mengikuti model ADDIE agar dapat mengetahui 

secara luas efektivitas penggunaan buku pengayaan fisika yang telah 

dikembangkan. 

2. Hendaknya dilakukan penelitian pengembangan buku pengayaan fisika 

berorientasi SETS yang serupa dengan penelitian ini pada materi fisika 

lainnya. 


