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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan tentang Produk 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada dapat di simpulkan bahwa: 

1.  a. E-book Phyboo berdasarkan para ahli memiliki kategori kelayakan sangat baik 

dalam penilaian kelayakan materi dan penilaian kelayakan media. 

b. Berdasarkan respon siswa, e-book Phyboo memiliki kategori kelayakan sangat 

baik. 

2.  E-book Phyboo dinilai efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan 

keterampilan proses sains peserta didik dibandingkan kelas pembanding (PPT dan 

textbook). Hal ini dibuktikan dengan perolehan data sebagai berikut: 

a. Pada Mauchy’s test diperoleh nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yang 

membuktikan bahwa  perubahan skor awal menuju akhir dari kemampuan 

berpikir kreatif dan keterampilan proses sains berbeda secara signifikan. 

b. Pada pairwise comparisons diperoleh nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan 

nilai mean difference dari kemampuan berpikir kreatif sebesar --49.583 

sedangkan keterampilan proses sains sebesar -38,437. Hal ini membuktikan 

bahwa peningkatan skor terjadi secara signifikan. 

3.  E-book Phyboo dinilai lebih efektif digunakan dibuktikan dengan nilai MD yang 

bernilai positif pada uji post hoc, dan nilai  partial eta square tertinggi dengan 

sumbangan efektivitas sebesar 85,7%  untuk kemampuan berpikir kreatif dan 

81,5% untuk  keterampilan proses sains. 

B. Saran Pemanfaatan Produk 

Saran dalam pemanfaatan produk yang sudah dikembangkan yaitu e-book Phyboo 

adalah sebagai berikut: 
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1. Produk yang dikembangkan pada materi gelombang bunyi disarankan dapat 

dimanfaatkan secara maksimal oleh guru fisika dalam proses pembelajaran. 

2. Produk yang dikembangkan dapat dikembangkan lagi pada materi-materi 

fisika lainnya. 

3. Penggunaan produk pada saat proses pembelajaran berlangsung hendaknya 

guru selalu mengontrol dalam proses pengoperasionalnya. Hal ini dilakukan 

untuk mengantisipasi peserta didik agar dalam pembelajaran tidak membuka 

atau mengoperasikan aplikasi yang ada pada smarphone selain produk yang 

dikembangkan. 

C. Diseminasi dan Pengembangan Produk Lebih Lanjut 

Kegiatan yang bisa dilakukan dalam desiminasi dan program produk lebihlanjut 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Mempublikasikan produk e-book Phyboo di play store. 

2. Mempublikasikan hasil penelitian produk e-book Phyboo untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif dan keterampilan proses sains melalui kegiatan 

seminar nasional maupun internasional. 


