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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Tumbuhan mangrove  yang ada di Kioko, Keluran Bonegunu dengan 3 

stasiun penelitian telah teridentifikasi terdapat 3 spesies dari 2 famili 

dengan jumlah total spesies 474. Spesies yang ditemukan terdiri dari 

Bruguiera gymnorrhiza L., Bruguiera sp., dan Nypa fratican Wurmb. 

2. Indeks nilai penting tumbuhan mangrove pada stasiun I terdapat pada 

Bruguiera sp. sebesar 84.43, stasiun II terdapat pada Bruguiera 

gymnorrhiza L. sebesar 83.60, stasiun III terdapat pada Bruguiera sp. 

sebesar 79.94. Pola distribusi tumbuhan mangrove di Kioko, Kelurahan 

Bonegunu di dominasi sebaran mengelompok. Analisis nilai guna spesies 

Bruguiera gymnorrhiza L., sebesar 50%  Bruguiera sp., 40% dan Nypa 

fratican Wurmb.dengan nilai 40% sedangkan analisis nilai guna family 

Rhizophoraceae sebesar 90% dan Arecaceae sebesar 40%. 

3. Pemanfaatkan tumbuhan mangrove di Kioko, Kelurahan Bonegunu 

terdapat 3 spesies yang dapat dimanfaatkan diantaranya adalah spesies 

Tongke (Bruguiera gymnorrhiza L),  dari tumbuhan Tongke organ yang 

dimanfaatkan adalah buah yang diolah menjadi keripik, Tongke 

(Bruguiera sp.), organ yang dimanfaatkan adalah buah yang diolah 

menjadi keripik dan nipah (Nypa frucants Wurmb) bagian organ yang 
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dimanfaatkan pada tumbuhan nipah yaitu bagian buah yang diambil airnya 

dan dapat dikomsumsi langsung tanpa melalui pengelohan terlebih dahulu. 

4. Berdasarkan uji kelayakan media pembelajaran herbarium tumbuhan 

mangrove menggunakan dua orang sebagai validator yaitu ibu Nourma 

Yulita M.Pd., beliau adalah dosen IAIN Kendari dan Ibu Jumaedah S.Pd 

beliau adalah guru Kelas X dan XII di SMA Negeri 1 Kambowa, dari hasil 

uji tersebut didapatkan kategori “sangat layak”. Perolehan nilai dari 

validator 1 jumlah sebanyak 53 dengan rata-rata sebesar 4,8 dalam 

kategori sangat layak. Validator 2 jumlah sebanyak 51 dengan rata-rata 4,6 

dalam kategori sangat layak.  

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dikemukakan beberapa saran penelitian 

sebagai berikut: 

1.  Diharapkan kepada masyarakat setempat yang tinggal didaerah pesisir 

pantai maupun pemerintah setempat harus lebih memperhatikan keadaan 

tumbuhan mangrove yang tumbuh didaerah pesisir pantai maupun yang 

tumbuh dimuara sungai mengingat pentingnya dan besarnya manfaat dari 

tumbuhan mangrove itu sendiri yang memberikan peran besar bagi daerah 

kawasan pesisir pantai Kioko Kelurahan Bonegunu. 

 2. Penelitian ini hanya sebatas uji kelayakan media saja sehingga untuk 

penelitian selanjutnya dapat dikembangkan lebih lanjut bagaimana 

pengembangan media Herbarium Tumbuhan Mangrove terhadap 

pencapaian kompetensi  siswa dalam kegiatan pembelajaran.  


