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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan dari analisis kesesuaian dan 

kedalaman materi pada kedua buku teks dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan  pada aspek kesesuiaian materi  pada bab sistem pencernaan buku teks 

BSE IPA SMP Untuk Kelas VIII Jilid 2a Semester 1 Tahun 2014 yang diterbitkan 

oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemdikbud, memiliki rata rata 

kesesuaian materi sebesar  78% artinya empat dari enam materi pokok memiliki 

kesesuaian materi yang baik, yaitu materi “zat makanan, uji bahan makanan, organ 

pencernaan dan enzim pencernaan”  dan ditemukan 2 materi yang tidak sesuai  pada 

buku teks IPA Indonesia yaitu materi “penyakit sistem pencernaan” dan materi 

“upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan” kedua materi tersebut memiliki 

tingkat kesesuaian dengan kategori tidak sesuai hal ini didasari karena sedikitnya 

konsep yang ditemukan pada kedua materi tersebut. Sedangkan pada buku teks IPA 

Thailand memiliki rata-rata kesesuaian dengan persentase sebesar 51% (cukup 

sesuai) berdasarkan persentase tersebut dijabarkan bahwa 2 dari 4 materi pokok 

memiliki tingkat kesesuain materi yang sesuai. 1 materi kurang sesuai yaitu materi 

hubungan fungsi sitem organ pencernaan dan 1 materi yang tidak sesuai yaitu materi 

kelainan “sistem pencernaan” 

2. Berdasarkan aspek kesesuaian indikator pembelajaran, pada buku teks Indonesia 

memiliki rata-rata keterakomodasian indikator sebesar 83% yaitu  lima dari enam 

indikator sudah terakomodasi dikarenakan sudah tersedianya kegiatan pembelajaran 

yang dapat menunjang sesuai dengan indikator pembelajaran. Pada buku teks  

Thailand rata rata keterakomodasian indikator pembelajaran ditemukan  75% 

indikator sudah terakomodasi artinya 3 dari 4 indikator sudah sesuai dengan 

penyajian pembelajaran pada buku teks Thailand. Namun dari masing masing kedua 

buku teks ditemukan adanya indikator yang belum terakomodasi yaitu mengenai 
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pengumpulan informasi mengenai penyakit pada sistem pencernaan. 

3. Berdasarkan aspek penyajian komponen pendukung materi pada masing masing 

buku teks  ditemukan 83% komponen pendukung pada masing masing buku teks 

maka dikategorikan baik. terbukti dengan adanya hampir seluruh komponen sudah 

tersedia  pada masing masing buku teks 

4. Berdasarkan persentase kemunculan proposisi, buku teks IPA Thailand memiliki 

persentase yang lebih tinggi yaitu sebesar 78% dan pada buku teks IPA Indonesia 

memiliki persentase sebesar 69%.  Dari kedua persentase berikut kedua buku teks 

memiliki tingkat kemunculan proposisi dan kompleksitas materi yang baik. 

 

B. SARAN 

Saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan tentang analisis kesesuaian materi dari kedua buku teks adalah sebagai 

berikut:   

Kepada peneliti selanjutnya hendaknya memilih materi dengan konsep yang 

lebih beragam sehingga aspek penelitian bisa lebih menyeluruh, sehingga analisis tidak 

terpaku kedalam satu materi saja. 

 

 

 

 

 


