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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil yang telah dikemukakan dalam penyajian data dan analisis data 

mengenai buku teks tematik 5 di kelas V SD/MI terbitan Tiga Serangkai Pustaka Mandiri diperoleh 

kesimpulan kelayakan isi, sebagai berikut. 

1. Tema 1 Bermain dengan Benda-Benda di Lingkungan Sekitar dengan skor 83,33% dengan 

kualifikasi sangat layak, yang meliputi kesesuaian materi dengan KI dan KD dengan skor 

100% sangat layak, keakuratan materi dengan skor 95% sangat layak, dan materi 

pendukung dengan skor 72,5% layak. Berdasarkan hasil dari paparan data dan analisis data, 

bahan ajar buku teks tematik 5 tema 1 Bermain dengan Lingkungan di Sekitar sangat layak 

untuk digunakan sebagai bahan ajar di SD/MI sesuai dengan ketetapan BSNP. 

2. Tema 2 Berbagai Peristiwa dalam Kehidupan dengan skor 77,78% dengan kualifikasi 

layak, yang meliputi kesesuaian materi dengan KI dan KD dengan skor 91,67% sangat 

layak, keakuratan materi dengan skor 90% sangat layak, dan materi pendukung dengan 

skor 67,5% layak. Berdasarkan hasil dari paparan data dan analisis data, bahan ajar buku 

teks tematik 5 tema 2 Berbagai Peristiwa dalam Kehidupan layak untuk digunakan sebagai 

bahan ajar di SD/MI sesuai dengan ketetapan BSNP. 

3. Tema 3 Hidup Rukun di Masyarakat dengan skor 77,78% dengan kualifikasi layak, yang 

meliputi kesesuaian materi dengan KI dan KD dengan skor 100% sangat layak, keakuratan 

materi dengan skor 85% sangat layak, dan materi pendukung dengan skor 77,5% layak. 

Berdasarkan hasil dari paparan data dan analisis data, bahan ajar buku teks tematik 5 tema 
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3 Hidup Rukun di Masyarakat layak untuk digunakan sebagai bahan ajar di SD/MI sesuai 

dengan ketetapan BSNP. 

4. Tema 4 Hidup Sehat dengan skor 79,17% dengan kualifikasi layak, yang meliputi 

kesesuaian materi dengan KI dan KD dengan skor 100% sangat layak, keakuran materi 

dengan skor 90% sangat layak, dan materi pendukung dengan skor 67,5% layak. 

Berdasarkan hasil dari paparan data dan analisis data, bahan ajar buku teks tematik 5 tema 

4 Hidup Sehat layak untuk digunakan sebagai bahan ajar di SD/MI sesuai dengan ketetapan 

BSNP. 

5. Tema 5 Aku Bangga sebagai Bangsa Indonesia dengan skor 81,94% dengan kualifikasi 

sangat layak, yang meliputi kesesuaian materi dengan KI dan KD dengan skor 100% sangat 

layak, keakuratan materi dengan skor 90% sangat layak, dan materi pendukung dengan 

skor 70% layak. Berdasarkan hasil dari paparan data dan analisis data, bahan ajar buku teks 

tematik 5 tema 5 Aku Bangga sebagai Bangsa Indonesia sangat layak untuk digunakan 

sebagai bahan ajar di SD/MI sesuai dengan ketetapan BSNP. 

 

B. Saran-saran 

1. Kepada Peserta Didik 

Peserta didik  dalam belajar harus memiliki sikap krtitis pabila menemukan suatu 

konsep, prinsip atau latihan yang kurang jelas atau kurang sesuai untuk segera 

memberitahukan hal tersebut kepada pendidik, agar peserta didik dapat belajar dengan bahan 

ajar buku teks yang bermutu.  
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2. Kepada Pendidik 

Buku teks yang digunakan pendidik dalam proses pembelajaran sudah seharusnya 

mengunakan bahan ajar buku teks yang memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh BSNP 

untuk menambah kualitas hasil belajar peserta didik, pabila ditemukan materi ataupun latihan 

yang kurang sesuai maka pendidik harus sigap menanganinya agar tidak terjadi miskonsepsi 

oleh peserta didik. Oleh karena itu, pendidik pula hendaknya mengetahui apa saja yang 

menjadi standar kelayakan isi dari buku teks melalui mengikuti seminar dan lain-lain. 

3. Kepada Penulis 

Penulis akan belajar lebih banyak lagi mengenai standar kelayakan buku teks 

berdasarkan BSNP, tidak hanya pada kelayakan isi, akan tetapi pada kelayakan bahasa, 

penyajian, dan kegrafikan  agar penulis dapat membuat sebuah pengembangan bahan ajar 

buku teks yang nantinya dapat berguna bagi semua kalangan di tingkat SD/MI. 

4. Kepada Sekolah 

Kepala sekolah dapat meningkatkan profesionalisme pendidik dengan 

mengikutsertakan pendidik dalam seminar atau pelatihan dalam pemilihan bahan ajar buku 

teks yang berkualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan BSNP dan kepala sekolah 

tidak sembarangan dalam membeli bahan ajar buku teks yang akan peserta didiknya gunakan. 

5. Kepada Penerbit 

Penerbit hendaknya selalu memperhatikan kualitas dan kuantitas dari bahan ajar yang 

diterbitkan terutama pada kelayakan isi buku teks yang tersebar di sekolah-sekolah SD/MI 

yang dijadikan sumber belajar bagi peserta didik. Penerbit hendaknya selalu memperhatikan 

bagaimana bahan ajar yang sesuai dengan ketetapan BSNP, khususnya bagi penerbit Tiga 

Serangkai Pustaka Mandiri. 
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6. Kepada Peneliti Lain 

Bagi para peneliti lain yang hendak melakukan penelitian, disarankan untuk melakukan 

penelitian pada buku teks tematik 5 di kelas V SD/MI Terbitan Tiga Serangkai Pustaka 

Mandiri pada kelayakan bahasa, grafik, dan penyajian berdasarkan ketentuan yang telah 

ditetapkan BSNP sebagai lanjutan dari penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


