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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian pengembangan ini telah menghasilkan sebuah produk berupa 

media pembelajaran komik matematika dengan model Problem Based Learning 

(PBL) pada materi statistika menggunakan manga studio v.5 di kelas VIII SMPN 

6 Batanghari yang mampu memberikan kemudahan bagi siswa dalam memahami 

materi pembelajaran dan menarik minat belajar siswa. Berdasarkan hasil 

penelitian pengembangan dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Produk (media pembelajaran komik matematika) yang dihasilkan dalam 

penelitian pengembangan ini adalah hasil dari revisi dalam proses pengembangan 

yang sesuai dengan model ADDIE. Produk (media pembelajaran komik 

matematika) mengalami beberapa kali revisi diantaranya revisi berdasarkan saran 

oleh ahli materi dan ahli media. Setelah itu dilakukan uji coba produk yakni uji 

coba perorangan (guru) dan uji coba kelompok kecil serta uji coba kelompok 

besar. Berdasarkan hasil penilaian pada uji coba tersebut, responden menyatakan 

bahwa produk (media pembelajaran komik matematika) yang dikembangkan 

termasuk dalam kriteria “sangat baik” sehingga tidak dilakukan revisi lagi. Produk 

(media pembelajaran komik matematika) yang dihasilkan terdiri dari empat file 

yang dicetak dengan ukuran minimalis seperti komik pada umumnya sehingga 
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praktis digunakan oleh siswa baik dalam pembelajaran didalam kelas ataupun 

belajar mandiri. 

2. Produk (media pembelajaran komik matematika) yang dihasilkan dalam 

penelitian pengembangan ini termasuk dalam kategori kualitas media yang baik, 

dikarenakan media pembelajaran komik matematika ini memenuhi kriteria 

sebagai berikut: 

a. Kriteria kevalidan yaitu berdasarkan hasil validasi oleh ahli materi dan ahli 

media yang menyatakan bahwa media pembelajaran komik matematika ini 

“valid” dengan rata-rata nilai 4.43 dan memenuhi interval    ̅          

sehingga media pembelajaran komik matematika memenuhi kriteria “sangat 

baik”. 

b. Kriteria kepraktisan yaitu berdasarkan hasil penilaian seorang guru mata 

pelajaran matematika yang menyatakan media pembelajaran komik 

matematika ini “praktis” dengan rata-rata nilai 4.889 dan memenuhi interval 

   ̅          sehingga media pembelajaran komik matematika 

memenuhi kriteria “sangat baik”. dan berdasarkan hasil penilaian siswa 

terhadap media pembelajaran komik matematika diperoleh rata-rata nilai 

4.553 dan memenuhi interval    ̅          sehingga media 

pembelajaran komik matematika memenuhi kriteria “sangat baik”. 

c. Kriteria keefektifan yaitu berdasarkan hasil belajar siswa diperoleh presentase 

siswa yang tuntas sesuai KKM  adalah 81 %. Berdasarkan hasil perhitungan 

presentase tersebut dapat dilihat bahwa proses pembelajaran dengan 

menggunakan media pembelajaran komik matematika dan model Problem 

Based Learning (PBL) pada materi statistika kelas VIII SMP ini telah 
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memenuhi standar ketuntasan kelas yaitu jika lebih atau sama dengan 70% 

dari seluruh subjek uji coba tuntas. 

5.2 Implikasi 

Media pembelajaran komik matematika dengan model Problem Based 

Learning (PBL) pada materi statistika ini, dapat digunakan sebagai bahan rujukan 

penggunaan media pembelajaran dan bahan ajar alternative guna untuk 

memotivasi dan memudahkan siswa dalam pembelajaran. 

5.3 Saran 

1. Ketersediaan media pembelajaran yang berkualitas dapat membantu proses 

pembelajaran dan mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Peneliti menyarankan 

kepada guru mata pelajaran matematika untuk menggunakan media pembelajaran 

komik matematika dengan model Problem Based Learning pada materi statistika 

di kelas VIII SMP. 

2. Peneliti menyarankan untuk dilakukan pengembangan media pembelajaran 

komik matematika pada materi yang lainnya dengan menggunakan softwere yang 

berbeda yang lebih praktis dengan variasi-variasi yang berbeda untuk 

menghasilkan media pembelajaran yang lebih baik serta lebih menarik minat 

belajar siswa. 


