
 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis kelayakan isi dan bahasa yang telah dilakukan terhadap 

buku teks pelajaran bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Erlangga dengan judul 

“Bupena Bahasa Indonesia Kelas VII Kurikulum 2013” yang disusun oleh Ima 

Rohima, buku teks ini telah memenuhi standar kelayakan isi dan kelayakan 

bahasa yang merupakan penilaian kelayakan buku teks. 

 

Peneliti menyatakan buku teks terbitan Erlangga ini telah memenuhi syarat 

kelayakan isi dan kelayakan bahasa sebuah buku teks berdasarkan hal-hal sebagai 

berikut. 

A. Kelayakan Isi 

Setelah dianalisis buku teks terbitan Erlangga ini telah memenuhi dan sesuai 

dengan indikator yang terdapat di dalam instrumen kelayakan isi. Instrumen 

kelayakan isi terdapat tiga indikator, yaitu kesesuaian materi dengan kurikulum 

(KI dan KD), keakuratan materi, dan materi pendukung pembelajaran. Dalam 

buku teks terbitan Erlangga ini materi-materi yang disampaikan sudah sesuai 

dengan kurikulum mata pelajaran bahasa Indonesia yang berlaku. Materi-
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materi dalam buku ini pun telah akurat dan dalam buku teks ini telah 

menyajikan beberapa pendukung pembelajaran dan disajikan secara baik. 

B. Kelayakan Bahasa 

Setelah dianalisis buku teks terbitan Eralangga ini telah memenuhi dan sesuai 

dengan indikator yang terdapat di dalam instrumen kelayakan bahasa. 

Instrumen kelayakan bahasa terdapat tujuh indikator, yaitu komunikatif, 

dialogis dan interaktif, lugas, keruntutan alur pikir, koherensi, kesesuaian 

dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar, dan penggunaan istilah dan 

simbol atau lambang yang sesuai dengan perkembangan peserta didik. Dalam 

buku teks terbitan Erlangga ini telah mencakup semua indikator kelayakan 

bahasa dan buku ini layak digunakan sebagai buku yang membantu peserta 

didik untuk memahami kompetensi dasar yang ada di dalam kurikulum. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian, ada beberapa saran yang dapat 

dikemukakan, yaitu: 

1. Bagi Guru 

Guru dapat menggunakan buku teks pelajaran bahasa Indonesia terbitan 

Erlangga ini sebagai buku penunjang dalam proses belajar mengajar sehingga 

dapat mempermudah guru dalam menerangkan materi kepada peserta didik. 

2. Bagi Siswa 

Siswa dapat menggunakan buku teks ini sebagai buku penunjang yang 

berkualitas untuk di sekolah ataupun di rumah untuk membantu mempercepat 

pemahaman materi dan pencapaian nilai yang maksimal. 
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3. Bagi Penerbit 

Penerbit dapat menggunakan hasil penitian ini sebagai acuan untuk menambah 

kualitas buku teks di penerbitan yang memenuhi standar mutu kelayakan buku 

teks. 

4. Bagi Penulis Lain 

Penulis lain agar dapat melanjutkan penelitian buku teks ini dengan 

menggunakan emapat penilaian kelayakan buku teks yang telah ditetapkan oleh 

BSNP yang digunakan dalam kurun waktu tertentu. 

  

 


