
BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pengembangan LKPD pembelajaran 

biologi berbasis Problem Based Instruction pada materi sistem koordinasi kelas XI yang 

telah melalui tahapan validasi dan uji coba memperoleh nilai peresentase sebesar 89% 

pada ahli desain, 97% pada ahli materi, 88% pada penilaian guru mata pelajaran biologi, 

dan 94% pada peserta didik, sehingga nila yang didapatkan dari keseluruhan memperoleh 

rata-rata nilai peresentase sebesar 92% atau dalam kriteria “Sangat Baik”. Hal tersebut 

dapat disimpulkan bahwa produk LKPD yang telah dikembangkan layak untuk digunakan 

dilapangan atau sekolah.  

 

B. Saran 

Agar produk pengembangan bahan ajar berupa LKPD berbasis Problem Based 

Instruction ini dapat dimanfaatkan secara maksimal, maka perlu diberikan beberapa saran 

terkaiit, diantaranya adalah:  

 

1. Saran Pemanfaatan Produk 

 Dalam mengembangkan suatu produk LKPD ini banyak memberikan maanfaat 

terhadap peneliti maupun guru. Adapun manfaat tersebut, yaitu:  

a. Bagi sekolah  

Diharapkan dapat menjadikan LKPD ini sebagai bahan pertimbangan dalam 

mengembangkan bahan ajar yang sesuai dengan situasi dan kondisi peserta didik, serta 

disesuaikan dengan potensi yang ada dilingkungan sekolah.  

b. Bagi  guru  

Diharapkan dapat membantu peserta didik dalam memahami materi sesuai dengan 

langkah-langkahyang ada dalam LKPD. Serta dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan 

dalam menentukan model pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar dikelas.  

c. Bagi peserta didik  

1) Peserta didik diharapkan tidak langsung masuk dalam kegiatan, namun mengikuti dan 

membaca semua petunjuk yang ada. 

2) Peserta didik dihaapkan aktif belajar dengan mencoba menyelesaikan semua tugas-

tugas maupun permasalahan yang disediakan dengan memperhatikan petunjuk-

petunjuk yang diberikan sebagai proses mengontruksi pengetahuan dan pemahaman 

peserta didik.  



 

2. Saran Pengembangan Produk 

Adapun saran bagi semua pembaca dan semua pihak yang ingin mengembangkan 

produk LKPD lebih lanjut yaitu sebagai berikut: 

a. Bagi semua peneliti yang ingin mengembangkan produk lebih lanjut bisa menambah 

materi,dan tidak hanya satu sub bab saja, tetapi bisa dua sub bab materi ataupun materi 

satu semester, sehingga produk yang dihasilkan lebih komperhensif.  

b. Peneliti dan pengembangan yang dilakukan tidak hanya dengan pengembangan model 

model Problem Based Instruction, tetapi bisa mencoba menggunakan model atau metode 

pembelajaran lain, dengan tetap memperhatikan karakteristik peserta didik.  

 

 

 


