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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN  

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang peneliti peroleh dari penelitian 

pengembangan Buku Saku Hidangan Khusus Perkawinan Jawa Upacara Pasang 

Tarub ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini mengembangkan produk berupa Buku Saku Hidangan Khusus 

Perkawinan Jawa Upacara Pasang Tarub yang pengembangannya 

menggunakan model 4-D yaitu define, design, develop, dan 

disseminate yang dikembangkan oleh Thiagarajan. Pada tahap define 

dilakukan wawancara pada guru mata pelajaran, siswa kelas XII Program 

Keahlian Jasa Boga di SMK Sahid Surakarta untuk mengidentifikasi masalah 

dan hasilnya masih dibutuhkan alternatif sumber belajar yang dibutuhkan 

peserta didik kelas XII SMK Program Keahlian Jasa Boga di SMK Sahid 

Surakarta untuk materi hidangan kesempatan khusus untuk acara perkawinan. 

Selanjutnya dilakukan analisis kurikulum, analisis peserta didik, analisis 

materi, dan perumusan tujuan pembuatan media. Selanjutnya pada tahap 

Design dilakukan dengan mengumpulkan bahan yang disesuaikan dengan 

silabus dan merancang buku saku sesuai arahan dari ahli materi dan media. 

Peneliti melakukan wawancara kepada paes atau perias pengantin yaitu 

Kinting Handoko dan Paes Intan selaku ahli dalam perkawinan Jawa untuk 

mengetahui lebih dalam mengenai perkawinan Jawa khususnya pada 

hidangan khusus yang disajikan dalam perkawinan Jawa khususnya saat 
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upacara pasang tarub. Selain itu peneliti juga melakukan riset berbagai 

referensi seperti jurnal,  jobsheet, dan modul mengenai hidangan kesempatan 

khusus untuk acara perkawinan Jawa sebagai dasar materi pengembangan 

dalam buku saku Hidangan Khusus Perkawinan Jawa Upacara Pasang Tarub. 

Selanjutnya dilakukan perancangan layout dan design buku saku. Tahap 

develop dilakukan dengan menguji kelayakan buku saku yang telah divalidasi 

dan evaluasi oleh ahli materi dan media. Tahap dissemination dilakukan 

dengan menyebarluaskan Buku Saku Hidangan Khusus Perkawinan Jawa 

Upacara Pasang Tarub kepada pihak yang memerlukan dalam penelitian ini 

disebarluaskan kepada SMK Sahid Surakarta sejumlah 30 buku. 

2. Persentase penilaian oleh ahli materi pada indikator kelyakan isi 95,8% dan 

pada indikator kelayakan kebahasaan 95%. Secara keseluruhan, rerata 

persentase penilaian ahli materi adalah 95,4%. Ahli materi memberikan 

masukkan berupa pemberian penomeran pada materi dan penyesuaian urutan 

pada materi praktik, penambahan materi penyajian hidangan dan penambahan 

materi kompetensi dasar kode 4 (empat), penambahan referensi yang baku 

pada materi, penambahan bagian tentang penulis di bagian penutup, serta 

perbaikan pada tata tulis untuk mengikuti aturan baku. Penilaian oleh ahli 

media menghasilkan persentase pada indikator kurikulum 100%, tampilan 

95,8%, konten 100%, dan penggunaan 100% serta manfaat 100%. Secara 

keseluruhan, rerata persentase penilaian ahli media adalah 99,1%. Ahli media 

memberikan masukan yaitu pada sampul (cover) mendapat revisi 

penambahan logo Universitas Negeri Yogyakarta serta penambahan nama 
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penulis dan dosen pembimbing pembuat buku saku dan penambahan 

highlight pada judul khusus kalimat “Upacara Pasang Tarub” dan perubahan 

jenis font pada judul buku saku, selain itu penambahan kecerahan pada 

gambar-gambar, perubahan warna dan gambar pada layout agar materi lebih 

mudah dibaca, serta penambahan kata-kata menarik sebagai tambahan 

konten. Persentase keseluruhan dari ahli materi dan ahli media menunjukkan 

>80% yaitu 95,4% dan 99,1%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Buku Saku 

Hidangan Khusus Perkawinan Jawa Upacara Pasang Tarub “sangat layak” 

dan siap untuk digunakan. 

3. Buku Saku Hidangan Khusus Perkawinan Jawa Upacara Pasang Tarub yang 

dikembangkan oleh peneliti mendapatkan respon siswa pada tiap indikator 

tampilan 84,8%, konten 86,6%, manfaat 90%, dan penggunaan 89,5%. 

Persentase dari tertinggi ke terendah adalah dari indikator manfaat, 

penggunaan, konten, dan tampilan. Secara keseluruhan, kelayakan Buku Saku 

Hidangan Khusus Perkawinan Jawa Upacara Pasang Tarub berdasarkan 

respon siswa memperoleh rerata persentase adalah 87,7%. Hal ini 

menunjukkan bahwa Buku Saku Hidangan Khusus Perkawinan Jawa Upacara 

Pasang Tarub sangat layak untuk digunakan sebagai sumber belajar peserta 

didik kelas XII Program Keahlian Jasa Boga di SMK Sahid Surakarta. 

B. Keterbatasan Produk  

1. Buku Saku Hidangan Khusus Perkawinan Jawa Upacara Pasang Tarub 

merupakan media pembelajaran yang hanya mencakup salah satu kompetensi 

dasar bahkan dikhususkan hanya untuk satu daerah tertentu dan pada upacara 
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tertentu. Sedangkan pada kompetensi dasar yang peneliti pilih masih banyak 

materi yang dapat disampaikan sehingga dapat lebih mempermudah guru dan 

siswa dalam proses pembelajaran. 

2. Penggunaan kosa kata pada Buku Saku Hidangan Khusus Perkawinan Jawa 

Upacara Pasang Tarub kadang-kadang menyulitkan siswa untuk 

memahaminya sehingga masih diperlukan pendampingan dari guru.  

3. Buku Saku Hidangan Khusus Perkawinan Jawa Upacara Pasang Tarub 

merupakan media pembelajaran dengan bahan kertas sehingga mudah rusak 

oleh benda cair atau perlakuan buruk penggunanya, oleh karena itu buku saku 

membutuhkan perawatan untuk memperpanjang usia buku. 

C. Pengembangan Produk Lebih Lanjut  

Pengembangan Buku Saku Hidangan Khusus Perkawinan Jawa Upacara 

Pasang Tarub dapat dikembangkan menjadi buku teks yang lebih komplit dan 

mencakup materi dari berbagai wilayah, misalnya tidak hanya mencakup wilayah 

Jawa dan hanya mencakup satu upacara namun dapat dikembangkan menjadi 

berbagai wilayah di Indonesia lengkap dengan materi tambahan lainnya seperti 

proses perkawinan dan baju adat dan properti lainnya. Selain itu masih 

dibutuhkan pula pengembangan dalam kompetensi dasar lain dalam mata 

pelajaran Pengolahan dan Penyajian Makanan Indonesia sehingga diharapkan 

dapat lebih membantu guru dan siswa dalam proses pembelajaran. 
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D. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, peneliti menyarankan beberapa 

hal yaitu sebagai berikut : 

1. Buku Saku Hidangan Khusus Perkawinan Jawa Upacara Pasang Tarub dapat 

dikembangkan mencakup materi hidangan kesempatan khusus untuk berbagai 

wilayah di Indonesia. 

2. Buku Saku Hidangan Khusus Perkawinan Jawa Upacara Pasang Tarub telah 

mencakup materi sesuai dengan silabus yaitu dengan mengumpulkan 

berbagai sumber seperti buku, artikel, jurnal, modul, jobsheet, dan 

wawancara. Meskipun begitu, masih diperlukan perbaikan dan penambahan 

sumber-sumber lainnya untuk menyempurnakan konten Buku Saku Hidangan 

Khusus Perkawinan Jawa Upacara Pasang Tarub. 

3. Buku Saku Hidangan Khusus Perkawinan Jawa Upacara Pasang Tarub yang 

dikembangkan oleh peneliti menggunakan model 4D (define, design, develop, 

dan dissemination) sehingga kedepannya dapat digunakan menggunakan 

model lain seperti ADDIE. 

 

 

 

 

 

 




