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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil pengembangan modul elektronik pembelajaran 

matematika berbasis etnokonstruktivisme Tabuh Segegar Bumi menggunakan 

aplikasi 3D pageflip professional untuk siswa kelas V sekolah dasar yang telah 

dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pengembangan modul elektronik pembelajaran matematika berbasis 

etnokonstruktivisme Tabuh Segegar Bumi menggunakan aplikasi 3D 

pageflip professional untuk siswa kelas V sekolah dasar menggunakan 

model ADDIE yang terdiri dari 5 tahap, yaitu: analisis (analyze), 

perencanaan (design), pengembangan (development), implementasi 

(implementation), dan evaluasi (evaluation). 

2. Tingkat kevalidan modul elektronik pembelajaran matematika berbasis 

etnokonstruktivisme Tabuh Segegar Bumi menggunakan aplikasi 3D 

pageflip professional untuk siswa kelas V sekolah dasar yang diperoleh 

dari validator materi yaitu 3,3 termasuk dalam kategori valid. Validator 

ahli media yaitu 3,64 termasuk dalam kategori sangat valid dan validator 

ahli bahasa yaitu 3,62 termasuk dalam kategori sangat valid 

3. Tingkat kepraktisan modul elektronik pembelajaran matematika berbasis 

etnokonstruktivisme Tabuh Segegar Bumi menggunakan aplikasi 3D 

pageflip professional untuk siswa kelas V sekolah dasar yang diperoleh 

dari angket respon guru, angket respon peserta didik, angket minat dan 

angket persepsi termasuk dalam kategori sangat praktis dengan respon 

guru kelas VA berjumlah 52, respon guru kelas VB 55, respon guru kelas 
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VC 48, respon guru kelas VD 55, angket respon peserta didik dengan 

persentase 95,5%., angket minat dengan persentase 94,6%, dan angket 

persepsi dengan persentase 94%. 

5.2 Implikasi 

Implikasi dari penelitian ini adalah penyediaan bahan ajar pendukung yang 

sesuai materi pembelajaran dikaitkan dengan kearifan lokal daerah peserta didik. 

Proses pembelajaran menjadi bermakna karena materi berkaitan dengan 

lingkungan peserta didik. Selain itu, peserta didik dan guru dapat menggunakan 

modul elektronik sebagai bahan belajar mandiri baik di sekolah maupun di rumah.  

5.3 Saran 

1. Modul elektronik pembelajaran matematika berbasis etnokonstruktivisme 

Tabuh Segegar Bumi menggunakan aplikasi 3D pageflip professional 

untuk siswa kelas V sekolah dasar diharapkan digunakan dalam proses 

pembelajaran dan dapat membantu mencapai tujuan pembelajaran. 

2. Diharapkan guru dapat mengembangkan bahan ajar dengan materi yang 

lain. 

3. Diharapkan ada penelitian lebih lanjut tentang uji keefektifan modul 

elektronik pembelajaran matematika berbasis etnokonstruktivisme Tabuh 

Segegar Bumi menggunakan aplikasi 3D pageflip professional untuk siswa 

kelas V sekolah dasar. 

 

 

 

 

 


