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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

1.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pengembangan dan pembahasan tentang 

pengembangan buku pedoman praktikum IPA berbasis kontekstual kelas VI 

sekolah dasar yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Prosedur pengembangan buku pedoman praktikum IPA berbasis kontekstual 

kelas VI sekolah dasar berpedoman pada model ADDIE dengan menggunakan 

4 tahapan dari 5 tahapan model ADDIE yaitu tahapan Analyze (menganalisis 

kebutuhan, materi yang terdapat pada muatan pembelajaran IPA, dan 

karakteristik peserta didik), Design (merancang/merencanakan desain awal 

produk yang akan dikembangkan yaitu dengan menentukan komponen-

komponen yang terdapat pada buku/produk yang akan dikembangkan, 

membuat prototipe produk dan menyiapkan instrumen penilaian validasi), 

Development (validasi instrument penilaian validasi materi, media dan bahasa, 

mengembangkan prototipe menjadi buku dalam bentuk yang sesungguhnya 

dan melakukan validasi terhadap produk yang dikembangkan), dan Evaluation 

(evaluasi dilakukan pada setiap tahapan pengembangan).  

2. Kelayakan/kevalidan buku pedoman praktikum IPA berbasis kontekstual kelas 

VI sekolah dasar dilakukan dengan melakukan validasi ahli materi, media dan 

bahasa. Tingkat kevalidan materi diperoleh dari validator materi yaitu 4,32 

dengan kategori valid. Tingkat kevalidan media yang diperoleh dari validator 
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media yaitu 4,375 dengan kategori valid. Kemudian tingkat kevalidan bahasa 

diperoleh dari validator bahasa yaitu 4,35 dengan kategori valid.  

 

1.2 Implikasi  

Implikasi dari penelitian pengembangan buku pedoman praktikum IPA 

berbasis kontekstual kelas VI sekolah dasar sebagai berikut:  

1. Membantu tenaga pendidik dan peserta didik dalam pelaksanakan kegiatan 

praktikum yang dilakukan baik di luar kelas/ruangan maupun di dalam 

kelas/ruangan.  

2. Mengembangkan pemikiran ilmiah peserta didik dengan mengaitkan apa yang 

telah peserta didik pelajari melalui kegiatan praktikum dengan kehidupan 

sehari-hari. Bahkan dapat memanfaatkan pengetahuan yang peserta didik 

dapat melalui kegiatan praktikum untuk kehidupannya sehari-hari. Karena 

buku pedoman praktikum IPA ini di desain dengan mengaitkan kehidupan 

sehari-hari peserta didik dengan materi pembelajaran.  

 

1.3 Saran  

Adapun saran dalam penelitian pengembangan ini adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti menyarankan untuk para peneliti dibidang pengembangan selanjutnya 

agar dapat mendesain buku pada pokok bahasannn dan tingkat kelas yang 

berbeda, sehingga dapat menghasilkan lebih banyak lagi jenis buku pedoman 

praktikum , membuat peserta didik tertarik dan termotivasi untuk melakukan 
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kegiatan praktikum dan dapat membantu pendidik dan peserta didik dalam 

melaksanakan kegiatan praktikum.  

2. Peneliti menyarankan untuk para peneliti selanjutnya agar dapat melakukan 

penelitian lebih lanjut tentang implementasi, uji kepraktisan dan keefektifan 

buku pedoman praktikum IPA berbasis kontekstual kelas VI sekolah dasar
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