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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

5.1 Simpulan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian pengembangan dan pembahasan tentang 

pengembangan media pembelajaran komik matematika berbasis Problem Based 

Learning (PBL) dengan Coral Painter Materi Peluang Kelas VIII SMP, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Produk Media Pembelajaran Komik Matematika yang dihasilkan dalam penelitian 

ini merupakan hasil dari revisi dalam proses pengembangan sesuai dengan model 

4D (define, design, develop, disseminate). Dalam penelitian ini produk media 

komik matematika mengalami beberapa kali revisi diantaranya revisi oleh ahli 

materi dan ahli media. Kemudian dilakukan lagi uji pengembangan dimana terdapat 

uji kepraktisan oleh guru, uji coba terbatas, uji coba lapangan. Berdasarkan langkah 

uji coba tersebut, responden menyatakan bahwa produk media komik matematika 

yang dikembangkan sudah layak sehingga tidak perlu lagi dilakukan revisi. Produk 

yang dihasilkan akan di cetak menjadi satu komik dengan tiga chapter dari alur 

cerita yang berbeda setiap chapternya. Komik tersebut akan dibagikan ke setiap 

siswa sehingga dapat digunakan oleh siswa untuk belajar mandiri dirumah dan 

dimanapun. 
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2. Media pembelajaran komik matematika yang dikembangkan dalam penelitian ini 

termasuk dalam kategori kualitas media yang baik, karena media pembelajaran ini:  

a. Memenuhi kriteria kevalidan yaitu berdasarkan hasil validasi dari ahli materi 

dan ahli media yang menyatakan media pembelajaran ini “Valid” karena 

diperoleh rata-rata skor  4 ini termasuk dalam kategori interval 𝑋 ̅ >  3,4 

dengan kualitas baik. 

b. Memenuhi kriteria kepraktisan, yaitu berdasarkan hasil penilaian guru mata 

pelajaran matematika dengan rata-rata skor 3,75 dengan kategori “Baik”, dan 

hasil penilaian siswa dengan skor rata-rata 4,3 dengan kategori “Sangat Baik”. 

c. Memenuhi kriteria keefektifan, yaitu berdasarkan presentasi siswa yang tuntas 

sesuai KKM adalah 81 %. Dari hasil perhitungan presentase tersebut dapat 

dilihat bahwa pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran komik 

matematika telah memenuhi standar ketuntasan kelas yaitu jika lebih atau sama 

dengan 81% dari seluruh subyek uji coba tuntas.  

5.2 Implikasi Penelitian  

Pengembangan komik sebagai media pembelajaran dapat dimanfaatkan untuk 

materi Peluang pada pembelajaran Matematika kelas VIII SMP N 7 Muaro Jambi. Hal 

ini karena pengembangan dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan siswa kelas VIII 

SMP N 7 Muaro Jambi. Jika komik ini digunakan sebagai media pembelajaran di 

sekolah lain, pengguna komik harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
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1. Pengguna komik seharusnya mengembangkan media pembelajaran yang 

mendukung agar fasilitas peserta didik dalam melakukan proses belajar terpenuhi. 

2. Pengguna komik harus memeperhatikan kesesuaian komik dengan tujuan 

pembelajaran yang akan dipelajari. 

3. Pengguna media komik harus memperhatikan kesesuaian komik dengan taraf 

perkembangan siswa. 

4. Pengguna media komik harus memeperhatikan kesesuaian media dengan metode 

pembelajaran yang diterapkan di kelas. 

5. Bagi peneliti seharusnya mengkaji lebih dalam pada saat merancang instrumen 

penelitian. Sehingga dihasilkan produk yang baik dan sesuai dengan strategi 

pembelajaran yang direncanakan. Agar tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan 

tercapai sepenuhnya. 

5.3 Saran Penelitian 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian pengembangan dapat disarankan 

hal-hal berikut: 

1. Pengembangan media pembelajaran perlu dilakukan untuk matari matematika yang 

lain, agar lebih mempermudah siswa dan guru dalam proses pembelajaran. 

2. Perlu dilakukan penelitian dan pengembangan lebih lanjut dan pelatihan kepada 

guru-guru tingkat SMP agar dapat mengembangkan sendiri media pembelajaran 

yang valid, praktis dan efektif saat digunakan di dalam kelas. 
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3. Media pembelajaran komik matematika ini dapat dijadikan sebagai variasi 

pembelajaran mandiri yang dapat digunakan siswa di sekolah maupun diluar jam 

sekolah. 

4. Peneliti juga menyarankan untuk penelitian pengembangan selanjutnya agar dapat 

mengembangkan media pembelajaran komik matematika dengan menggunakan 

aplikasi pembuat komik yang lain untuk media pembelajaran komik matematika 

lebih hidup dan menarik sehingga dapat meningkatkan minat belajar siswa dan 

siswa dapat lebih bersemangat lagi untuk belajar matematika.  


