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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN PENGGUNAANNYA 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan judul 

“Pengembangan Buku Referensi Morfologi Family Fabaceae sebagai Sumber 

Belajar”. Peneliti menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Tumbuhan family Fabaceae semuanya memiliki sistem perakaran 

tunggang dan memiliki bintil (nodul) yang menempel pada akar. Batang 

tumbuhan termasuk batang basah dengan bentuk segi 6 dan bulat. Batang 

yang berbentuk segi 6 terdapat pada tumbuhan kacang hijau, kacang 

panjang, kacang tolo, dan kacang koro. Sedangkan yang berbentuk bulat 

terdapat pada tumbuhan kacang tanah dan kacang kedelai. Permukaan 

batang ada yang berusuk dan berambut. Batang yang berusuk terdapat 

pada tumbuhan kacang panjang dan kacang koro plentis. Batang yang 

berambut terdapat pada tumbuhan kacang tanah dan kacang kedelai. 

Sedangkan batang yang berusuk dan berambut terdapat pada kacang hijau 

dan kacang tolo. Arah batang ada yang membelit dan tegak keatas. 

Tumbuhan yang memiliki batang membelit terdapat pada tumbuhan 

kacang panjang dan kacang koro plentis. Sedangkan yang tegak keatas 

terdapat pada tumbuhan kacang hijau, kacang tolo, kacang tanah dan 

kacang kedelai. Batang tumbuhan memiliki tipe simpodial. Cabang batang 

memiliki sifat wiwilan atau tunas air. Daun tumbuhan berwarna hijau 



235 
 

 

dengan bentuk bangun delta dan bulat telur. Dari keenam spesies ini, 

hanya kacang tanah yang memiliki bentuk daun bulat telur dan mejemuk 

menyirip genap. Sedangkan yang lainnya berbentuk bangun delta dan 

mejemuk menyirip gasal. Daun tumbuhan memiliki stipula. Tepi dan 

pangkal daun tumbuhan rata. Urat daun berbentuk seperti jala dan tekstur 

daun tipis. Bunga tumbuhan berbentuk sepereti kupu-kupu, memiliki 

kelopak tambahan dan berkelamin dua. Warna bunga ada yang kuning dan 

ungu. Buah tumbuhan berbuah polong, termasuk buah sejati yang kering. 

Biji buah berbentuk bulat kecuali pada kacang panjang. Biji kacang 

panjang berbentuk lonjong. Biji tumbuhan family Fabaceae memiliki 1 

lapisan kulit biji. 

2. Sumber belajar Buku Referensi dinyatakan Valid atau tidak perlu revisi 

baik ditinjau dari Dosen Pembimbing, Ahli Materi, Ahli Media dan 

Mahasiswa. Hal ini bisa dibuktikan berdasarkan hasil uji kelayakan dari 

Dosen Pembimbing dengan jumlah total skor 98 dan presentasenya 90,7% 

berada pada kriteria Valid (tidak perlu revisi), uji kelayakan dari Ahli 

Materi dengan jumlah total skor 46 dan presentasenya 95,8% berada pada 

kriteria Valid (tidak perlu revisi), uji kelayakan dari Ahli Media dengan 

jumlah skor total 56% dan presentasenya 93,3% berada pada kriteria Valid 

(tidak perlu revisi), uji kelayakan Mahasiswa I dengan jumlah total skor 52 

dan presentasenya 92,8% berada pada kriteria Valid (tidak perlu revisi), uji 

kelayakan Mahasiswa II dengan jumlah total skor 52 dan presentasenya 

92,8% berada pada kriteria Valid (tidak perlu revisi), uji kelayakan 

Mahasiswa III dengan jumlah total skor 53 dan presentasenya 94,6% 
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berada pada kriteria Valid (tidak perlu revisi). Kesimpulan bahwa total 

jumlah presentase dari semua validator yaitu 93,3% dengan kriteria Valid 

(tidak perlu revisi). 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil peneliyian yang telah dilakukan, maka terdapat 

beberapa saran yang diajukan peneliti diantaranya sebagai berikut : 

1. Bagi  pihak peneliti Buku Referensi ini dapat digunakan untuk penelitian 

selanjutnya pada tahapan uji coba guna mempengaruhi keefektifan, 

pengaruh dan peningkatan terhadap hasil belajar. Kemudian diharapkan 

bisa mengembangkan dan memodifikasi penelitian ini yang lebih inovatif, 

sehingga bisa menambah wawasan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran Biologi. 

2. Bagi Mahasiswa Buku Referensi ini bisa dijadikan sebagai bahan rujukan 

tambahan pada matakuliah Anatomi dan Morfologi Tumbuhan. Buku ini 

bisa digunakan diluar pembelajaran dikelas. Buku ini juga bisa  menmbah 

semangat karean dalam buku ini terdapat kata-kata motivasi yang diambil 

filosofi tumbuhan family Fabaceae. 

3. Bagi pembaca (masyarakat umum) Buku Referensi ini bisa menambah 

wawasan pengetahuan dan menumbuhkan rasa ingin lebih mengenal lagi 

tumbuhan family Fabaceae serta rasa cinta dengan lingkungan sekitar. 

 




