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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Simpuan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pembuatan Buku Saku Life Skiil 

Cooking, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. buku saku life skill cooking berukuran 10cm x 15cm dicetak dengan kertas 

HVS 70 gram full colour dengan cover menggunakan kertas ivory dan berisi 

50 halaman. Buku saku ini terdiri dari a) bagian depan yang berisi cover depan, 

halaman judul, halaman fransis, kata pegantar dan daftar isi, b) bagian isi yang 

berisi materi materi halal dan thayyib, bumbu memasak, teknik memasak dan 

resep masakan, c) bagian penutup yng berisi referensi buku, profil penulis dan 

cover belakang. Buku saku life skill cooking dapat di akses di 

http://bit.ly/BukuSakulifeskillcooking.  

2. penilaian ahli materi menunjukkan skor total 86,83%, ahli media menunjukkan 

skor total 100%, dan respon siswa menunjukan skor total 83,35%. Berdasarkan 

skala interval nilai 76%-100% termasuk dalam kategori sangat layak, sehingga 

secara keseluruhan media Buku Saku Life Skill Cooking dinyatakan “sangat 

layak” digunakan sebagai sumber belajar bagi peserta didik  Program Life Skill 

Cooking di SMPIT LHI Yogyakarta. 

B. Keterbatasan Produk 

1. Buku saku Life Skill Cooking merupakan media pembelajaran yang hanya 

mencakup beberapa materi tertentu saja dan contoh resep yang masih sedikit.  

http://bit.ly/BukuSakulifeskillcooking
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2. Buku Saku Life Skill Cooking merupakan media pembelajaran dengan bahan 

kertas sehingga mudah rusak oleh benda cair atau perlakuan buruk penggunanya, 

oleh karena itu buku saku membutuhkanu perawatan untuk memperpanjang usia 

buku. 

C. Pengembangan Produk Lebih Lanjut 

Pengembangan Buku Saku Life Skill Cooking dapat dikembangkan menjadi 

buku teks yang lebih komplit dan mencakup materi yang lebih beragam misalnya 

penambahan materi pengenalan peralatan pengolahan makanan, teknik menyimpan 

makanan dan materi boga dasar lainnya. Buku saku juga dapat dikembangkan 

dengan cara membuatnya menjadi e-book dan memasukannya dalam aplikasi 

android.  

D. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, peneliti menyarankan beberapa hal 

yaitu sebagai berikut: 

1. Buku Saku Life Skill Cooking dapat dikembangkan mencakup penyempurnaan 

kekurangan materi mengenai dasar boga. 

2. Buku Saku Life Skill Cooking telah mencakup materi sesuai dengan Program 

Kerja Life Skill Cooking di SMPIT LHI Yogyakarta yaitu dengan 

mengumpulkan berbagai sumber seperti buku, artikel, website dan wawancara. 

Meskipun begitu, masih diperlukan perbaikan dan penambahan sumber-

sumber lainnya untuk menyempurnakan konten Buku Saku Life Skill Cooking. 
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3. Buku Saku Life Skill Cooking yang dikembangkan oleh peneliti menggunakan 

model 4D (define, design, develop, dan dissemination) sehingga kedepannya 

dapat digunakan menggunakan model lain seperti ADDIE. 

 

  


