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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

dapat dismimpulkan sebagai beriku: 

1. Hasil penelitian yang telah dilakukan di Pantai pasir Putih Trenggalek 

ditemukan sebanyak 19 spesies Gastropoda, spesies yang telah ditemukan yaitu 

Cypraea sp, Conus canonicus, Angaria delphinus, Rhinoclavis articulata, 

Nassarius olivaceus, Cerithium columna, Rhinoclavis sinensis, Bursa 

granularis, Canarium microurceus, Canarium labiatum, Conus musicus, Conus 

brunneus, Conus catus, Conus sp, Cypraea annulus, Pardalinops testudinaria, 

Nassarius gaudiosus, Polinices mammilla, dan Turbo bruneus. 

2. Hasil perhitungan dari indeks keanekaragaman gastropoda di pantai pasir putih 

yaitu:  

a) Indeks Keanekaragaman Shanon Wiener (H’) diperoleh nilai 2,5792 nilai 

tersebut termasuk kategori sedang. 

b) Indeks Keseragaman (E) diperoleh nilai 0,5746 termasuk dalam kategori 

tidak stabil. 



165 

 

c) Indeks Dominansi (C) diperoleh nilai 0,04558, nilai tersebut 

termasuk kategori rendah. 

3. Sumber belajar berupa Katalog Keanekaragaman Gastropoda di Pantai 

Pasir Putih Trenggalek dinyatakan valid. Hal ini terlihat dari hasil 

perolehan nilai dari ahli media 71% termasuk kategori valid, ahli materi 

62,8% termasuk cukup valid, dosen pembimbing 79,5% termasuk 

kategori valid, dan penilaian subjek uji coba adalah 84,9% termasuk 

dalam kategori valid. Kemudian hasil perolehan tersebut dirata-rata 

diperoleh nilai 74,5%. Berdasarkan perolehan nilai tersebut Katalog 

Keanekaragaman Gastropoda dinyatakan Valid. 

B. Saran 

Berdasarkan tujuan dan manfaat penelitian yang telah disampaikan pada bab 

sebelumnya, maka peneliti memberikan saran kepada semua pihak yang membaca 

hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi mahasiswa,  

Sumber belajar yang telah dikembangkan dapat dimanfaatkan dengan 

baik sebagai sumber belajar atau sumber referensi tambahan untuk materi yang 

berkaitan dengan keanekaragaman gastropoda.  

2. Bagi masyarakat 
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Sumber belajar yang telah dikembangkan terkait dengan pengenalan 

keanekaragaman gastropoda di Pantai Pasir Putih Trenggalek diharapakan dapat 

menanamkan  kesadaran bagi masyarakat untuk selalu menjaga kelestarian flora 

dan fauna pantai. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Sumber belajar yang telah dikembangkan dapat dimanfaatkan dengan 

baik guna melakukan penelitian lanjutan. Selain itu, diharapkan peneliti 

selanjutnya dapat memodifikasi/menyempurnakan penelitian ini. Sehingga 

menghasilkan produk yang lebih baik dengan desain produk yang lebih menarik 

agar dapat memberikan inovasi baik bagi pendidikan Biologi. 


