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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tumbuhan yang tergolong dalam kelompok family Euphorbiaceae atau 

yang terdiri dari tumbuhan racunan, jarak merah, patikan kebo, jarak 

pagar, jarak kepyar, singkong, dan eforbia masing-masing memiliki 

banyak kesamaan yang terdapat pada setiap bagian, baik pada bagian 

batang, daun, bunga, buah, dan biji. Persamaan-persamaan tersebut 

terletak pada bagian batang seperti sama-sama memiliki permukaan 

batang yang memperlihatkan bekas-bekas daun, arah tumbuh batang tegak 

lurus, macam percabangan simpodial, serta arah tumbuh cabang tegak 

lurus. Pada bagian daun yang tergolong dalam family ini sama-sama 

termasuk jenis daun yang tidak lengkap, karena hanya terdiri dari tangkai 

daun dan helai daun. Sedangkan pada bagian bunga sama-sama berjenis 

bunga berumah satu dan tergolong dalam jenis bunga majemuk. Pada 

bagian buah ditemukan morfologi yang sama yaitu tergolong dalam jenis 

buah kering, dalam artian buah tersebut tidak memiliki daging buah. Selain 

itu buah pada family Euphorbiaceae ini sama-sama memiliki tiga ruang 

biji yang masing-masing diisi oleh satu biii. Selain itu hasil penemuan dari 

peneliti yaitu terdapatnya getah baik berwarna putih seperti susu maupun 

bening yang terletak pada seluruh bagian tumbuhan yang diteliti. 
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2. Sumber belajar katalog tumbuhan family Euphorbiaceae dinyatakan 

layak digunakan sebagai sumber belajar Biologi, baik ditinjau dari 

kelayakan ahli, dosen pembimbing, maupun responden. Hal ini dapat 

dibuktikan berdasarkan hasil kelayakan dari ahli dengan total skor 86 

atau 86% berada pada kategori sangat valid. Kelayakan dosen 

pembimbing dengan total skor 90 atau 90% berada pada kategori 

sangat valid. Kelayakan responden dengan total skor 143 atau 79,4% 

berada pada kategori cukup valid.  

 

 

B. Saran 

Berdasarkan tujuan dan manfaat penelitian yang telah disampaikan di 

bab sebelumnya, maka peneliti memberikan saran kepada berbagai pihak, 

seperti: 

1. Bagi Mahasiswa, sumber belajar katalog dapat dimanfaatkan dengan baik 

sebagai tambahan referensi dalam materi yang berkaitan dengan morfologi 

tumbuhan. Selain itu dapat dijadikan tambahan koleksi buku yang ada di 

kampus terlebih di perpustakaan Tadris Biologi. 

2. Bagi Pendidik, sumber belajar katalog dapat dimanfaatkan dengan baik 

sebagai tambahan referensi dalam kegiatan belajar mengajar pada materi 

morfologi tumbuhan. 

3. Bagi Pembaca, sumber belajar katalog dapat dimanfaatkan denagn baik 

sebagai tambahan wawasan serta informasi seputar morfologi tumbuhan. 
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4. Bagi Peneliti, sumber belajar katalog ini dapat dimanfaatkan sedemikian 

rupa untuk melakukan penelitian lanjutan. Selain itu juga disarankan agar 

dapat menyempurnakan atau memodifikasi penelitian ini. Sehingga 

menghasilkan produk yang lebih baik lagi dengan desain yang lebih 

menarik agar dapat memberikan inovasi yang lebih baik untuk Pendidikan 

dibidang Biologi.  

 


