
 

V. SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari uraian pada bab sebelum maka kesimpulan yang dapat diambil dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Produk yang dihasilkan dalam penelitian adalah bahan ajar yang berbentuk 

LKS tematik yang didesain mengikuti kurikulum 2013. LKS ini berisi materi 

dan latihan serta dilengkapi oleh gambar-gambar yang mencakup kompetensi 

inti, kompetensi dasar dan indikator yang berdasarkan standar proses dalam 

mengikuti pembelajaran IPS di SMP. Pengembangan produk LKS ini diawali 

dengan need assesment untuk memperoleh data bahwa perlu dibuat 

pengembangan LKS IPS berbasis tematik materi Lingkungan Hidup sehingga 

diperoleh desain awal LKS IPS temtik ini. Tahap pengembagnan LKS IPS ini 

mengikuti langkah-langkah desain instruksional ADDIE, sehingga hasilnya 

dapat dipertanggunjawabkan. Berdasarkan hasil reviu ahli materi dan ahli 

desain pembelajaran IPS maka LKS IPS tematik materi lingkungan hidup  

kelas VIII dapat dijadikan bahan ajar di sekolah. 

2. Penggunaan bahan ajar LKS IPS berbasis tematik untuk materi lingkungan 

hidup Kelas VIII SMP lebih efektif dibandingkan dengan bahan ajar
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konvensional. Juga terdapat perbedaan peningkatan hasil belajar siswa antara 

penggunaan bahan ajar LKS IPS berbasis tematik untuk materi lingkungan 

hidup Kelas VIII SMP dengan bahan ajar konvensional. Selain itu juga terdapat 

perbedaan rata-rata peningkatan hasil belajar antara bahan ajar LKS IPS 

berbasis tematik untuk materi lingkungan hidup Kelas VIII SMP dengan bahan 

ajar konvensional. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil analisis uji t dan uji f 

serta berdasarkan uji efektif secara manual yaitu 1,0817. 

5.2 Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan di atas bahwa refleksi dari 

penelitian pengembangan ini adalah suatu harapan untuk dapat meningkatkan 

ketercapaian kompetensi peserta didik melalui bahan ajar LKS IPS berbasis 

tematik. Agar terjadi peningkatan ketercapaian kompetensi peserta dididik maka 

hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. 

1. Penggunaan bahan ajar LKS IPS berbasis tematik hendaknya dilakukan pada 

awal semester. Hal ini dimaksudkan untuk mengeskplor kemampuan 

kompetensi peserta didik terhadap mata pelajaran IPS dari kelas sebelumnya. 

2. Sintak dan desain pembelajara LKS berbasis tematik merupakan salah satu 

model pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru, dan dapat juga 

dikombinasikan dengan model-model pembelajaran yang lain, sehingga proses 

pembelajaran di kelas menjadi lebih kreatif dan inovatif. 

3. Setelah dilakukan pembelajaran, bahan ajar LKS IPS berbasis tematik 

hendaknya dianalisis dengan mengunakan uji efektivitas, yaitu dengan 
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menghitung nilai pretes, postes dan gain yang diperoleh oleh peserta didik. Uji 

efektivitas diperlukan untuk mengetahui seberapa besar efektivitas penggunaan 

bahan ajar LKS IPS berbasis tematik sesuai dengan KI, KD dan Indikator yang 

telah ditetapkan. 

5.3 Saran 

Saran-saran yang dapat penulis berikan terhadap penilitian pengembangan 

selanjutnya adalah sebagai berikut. 

1. Agar penerapan bahan ajar LKS berbasis tematik dapat berjalan dengan baik, 

maka dituntut peran aktif dari siswa dalam kegiatan pembelajarannya. Sesuai 

dengan tuntutan kurikulum 2013 dimana pada kurikulum 2013 lebih 

menekankan pada proses, dan pembelajaran lebih berpusat pada peserta didik 

dan bukan lagi berpusat kepada tenaga pendidik. 

2. Perlu adanya pengembangan desain-desain bahan ajar yang lain sehingga 

model pembelajaran yang diberikan oleh guru menjadi lebih kreatif dan 

inovatif, sehingga proses pembelajaran di kelas menjadi lebih menyenangkan. 

Pengembangan desain pembelajaran yang dibuat hendaknya disesuai dengan 

materi pokok, KI, SK dan indikator. Sangat dimungkinkan dalam setiap materi 

pokok yang diberikan kepada siswa digunakan bahan ajar yang berbeda. 

3. Bahan ajar yang dibuat hendaknya didasarkan pada Kompetensi Inti, 

Kompetensi Dasar, Indikator dan Materi Pokok yang akan disampaikan. 

Tenaga pendidik yang kreatif dan inovatif dalam mengembangkan desain 

pembelajaran akan sangat berpengaruh dalam meningkatkan ketercapaian 

kompetensi peserta didiknya. 


