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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Hasil pengembangan media pembelajaran cursor maze berbasis strategi murder 

yang memuat materi pengaruh perang dunai I dan perang dunia II terhadap politik 

global. Dibuat dan di desain dengan menggunakan aplikasi Microsoft power point. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pengembangan media pembelajran cursor maze berbasis strategi murder untuk 

meningkatkan kemampuan berfikir tingkat tinggi siswa menggunakan Microsoft 

powert point pada penelitian ini menggunakan model pengembangan ADDIE yang 

terdiri dari Analisis, Desain, Development, Implementasi dan Evaluasi. 

2. Respon siswa berdasarkan hasil yang didapatkan dari ujicoba kelompok kecil 

mendapatkan skor sebanyak 221 dengan presentasi 85% maka media pembelajaran 

cursor maze dikatagorikan sangat baik. Pada ujicoba kelompok besar mendapatkan 

perolehan skor sebanyak 907 dengan presentase 87,2% sehingga media 

pembelajaran cursor maze dikatagorikan sangat baik. Sementara itu berdasarkan 

hasil ujicoba lapangan kepada kelas XI IPS SMAN 11 Muaro Jambi, dapat 

disimpulkan kemampuan berfikir tingkat tinggi (HOTS) siswa mengalami 

peningkatan yang baik dengan sebelum menggunakan media pembelajran terlihat 

dari presentase hasil HOTS siswa yaitu 59,33 menuju 87. Media 
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pembelajaran cursor maze dinilai layak dan efektif untuk digunakan dalam proses 

pembelajaran sejarah. 

5.2 Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitiandan pengembangan media pembelajaran cursor 

maze terdapat beberapa implikasi dari hasil pengembangan media pembelajaran 

diantaranya: 

1. Implikasi Praktis 

Pemanfaatan nedia pembealajarn cursor maze berbasis strategi murder dapat 

meningkatkan kualitas proses pembealajaran. Bermanfaaat sebagai referensi dalam 

melakukan penelitian pengembangan diharapkan mampumemberikan sumbangsih 

bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama penggunaan media pembelajaran. 

Pengguaannya dapat membantu mempermudah guru dalamproses belajar mengajar, 

sehingga mampu meningkatkan kemampuan berfikir ktisis siswa terhadap materi 

tersebut. 

2. Implikasi Teoritis  

Berdasarkan dari hasil penelitian, diambil pandangan terkait yang menjadi 

implikasi teotitis. Menurut Nana Sudjana dan Rivai (2010: 2) manfaat media 

pembelajaran yaitu pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menimbulkan motivasi belajar, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya 

sehingga lebih dipahami, metode mengajar akan lebih bervariasi, siswa lebih banyak 
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melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan urauain guru, tetapi 

juga aklitivitas lainnya seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan. Media 

dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dalam proses belajar serta 

dapat mengubah peran guru kea rah yang leboh positif dan produiktif. 

5.3 Saran  

1. Bagi guru, media pembelajaran cursos maze ini dapat menjadi masukan, 

menambah wawasan dan pengalaman serta memperkaya pemilihan media dan 

strategi pembelajran untuk kepentingan peningkatan kualitas proses belajar 

mengajar. 

2. Bagi siswa, memperbaiki belajar siswa diharapkan mempermudah siswa 

dalam memahami materi pembelajaran sejarah yang disampaikan oleh guru. 

3. Bagi peneliti, penggunaan media cursor maze bisa digunkan secara mudah 

karena hanya memanfaatkan komponen-komponen yang terdapat didalam 

microsoft power point dan digunakan secara gratis tanpa ada masa prabayar di 

dalam aplikasi tersebut. 

 


