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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

  

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil dan pembahasan pengembangan modul dengan tampilan 

majalah berbasis CTL pada materi koordinat kartesius di kelas VIII SMP, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengembangan modul dengan tampilan majalah menggunakan model ADDIE 

yaitu akronim dari Analyze, Design, Development, Implementation, 

Evaluation. Tahap yang pertama adalah Analyze (analisis) yang terdiri dari 

penilaian kebutuhan, identifikasi tujuan, analisis karakter peserta didik, dan 

analisis materi. Tahap kedua adalah design (perancangan) yang terdiri dari 

pemilihan media serta pembuatan draft berupa rancangan modul, dan 

storyboard. Tahap ketiga adalah Development (pengembangan) dimulai dari 

pembuatan modul dengan tampilan majalah berbasis CTL dengan 

menggunakan Microsoft Word. Selanjutnya modul yang telah dibuat divalidasi 

oleh ahli materi dan ahli desain, kemudian modul akan direvisi berdasarkan 

saran dan komentar para ahli. Modul yang telah direvisi kemudian akan 

dilakukan uji perorangan dalam hal ini dilakukan oleh guru mata pelajaran 

matematika kelas VIII, selanjutnya modul direvisi lagi berdasarkan saran dan 

komentar dari guru. kemudian, akan dilakukan uji kelompok kecil terhadap 

modul yang telah direvisi. Tahap keempat yaitu implementation 
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(implementasi) yaitu menerapkan modul dengan tampilan majalah berbasis 

CTL pada subjek penelitian yaitu kelas VIII J SMP Negeri 11 Kota Jambi. 

Tahap yang kelima adalah evaluation (evaluasi), pada tahap ini akan diberikan 

instrument tes hasil belajar peserta didik untuk melihat hasil belajar peserta 

didik setelah menggunakan modul dengan tampilan majalah berbasis CTL.  

2. Modul dengan tampilan majalah berbasis CTL dalam penelitian ini memenuhi 

kriteria sangat efektif dengan perhitungan persentase ketuntasan peserta didik 

berada pada kriteria > 80%.  

 

5.2 Implikasi 

Implikasi dari penelitian ini adalah: 

1. Modul dengan tampilan majalah berbasis CTL pada materi koordinat kartesius 

hasil pengembangan dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran 

matematika kelas VIII. 

2. Modul dengan tampilan majalah berbasis CTL pada materi koordinat kartesius 

hasil pengembangan dapat digunakan oleh peserta didik sebagai sumber 

belajar madiri untuk menguatkan konsep yang telah dipelajari peserta didik.  

 

5.3 Saran  

Berdasarkan hasil dan pembahasan pengembangan modul dengan tampilan 

majalah berbasis CTL pada materi koordinat kartesius pada kelas VIII, maka 

peneliti menyarankan untuk: 
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1. Manfaatkan modul dengan tampilan majalah berbasis CTL pada materi 

koordinat kartesius di kelas VIII SMP, karena sudah di uji cobakan bahwa 

modul berkualitas baik dan bermanfaat dalam proses pembelajaran  

2. Modul dengan tampilan majalah berbasis CTL pada materi koordinat kartesius 

ini dapat digunakan peserta didik untuk pembelajaran mandiri yaitu untuk 

memperkuat konsep yang dimiliki oleh peserta didik. 

3. Peneliti menyarankan untuk dilakukannya uji coba penerapan modul dengan 

tampilan majalah berbasis CTL pada materi-materi yang lain pada kelas VIII.  

4. Peneliti menyarankan untuk dilakukan pengembangan modul dengan tampilan 

majalah berbasis CTL pada kelas yang lain.  

5. Peneliti menyarankan untuk dlilakukan pengembangan modul dengan 

tampilan majalah berbasis CTL untuk meningkatkan kemampuan matematis 

peserta didik agar selain bisa meningkatkan hasil belajar juga dapat 

meningkatkan kemampuan matematis peserta didik. 

6. Peneliti menyarankan untuk penelitian selanjunya agar mengembangkan 

modul dengan tampilan majalah berbasis CTL dengan menggunakan software 

pemrograman yang lain. Sehingga menghasilkan modul dengan tampilan 

majalah berbasis CTL yang lebih baik serta lebih menarik sehingga dapat 

meningkatkan minat belajar peserta didik dan peserta didik dapat lebih 

bersemangat lagi untuk belajar matematika. 


