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BAB V
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pengembangan yang telah

dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengembangan alat peraga lokomotif satuan

pada materi pengukuran menggunakan model pengembangan ADDIE dimulai dari

tahap analisis kebutuhan peserta didik, tahap perancangan yaitu mendesain alat

peraga lokomotif satuan, tahap pengembangan yaitu pembuatan alat peraga

lokomotif satuan, validasi produk oleh ahli media dan ahli pembelajaran, tahap

implementasi yaitu hasil uji coba kelompok kecil dan kelompok besar, tahap

evaluasi yaitu penilaian pada setiap tahap pengembangan.

Penelitian ini mengetahui kevalidan alat peraga dan memperoleh persentase

keseluruhan yaitu 80% termasuk dalam kualifikasi “baik”, dan hasil akhir dari

validasi pembelajaran memperoleh persentase keseluruhan 77,4% dengan

kualifikasi “baik”. Hasil uji coba kelompok besar diperoleh persentase 95,45%

termasuk dalam kualifikasi “sangat baik”. Penelitian ini juga mengetahui

kepraktisan alat peraga melalui angket respon guru dengan persentase keseluruhan

98% dan respon siswa dengan persentase keseluruhan 94% keduanya termasuk

dalam kualifikasi sangat baik.

5.2 Implikasi

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, tindak lanjut penelitian ini

berimplikasi pada pemahaman siswa dalam pembelajaran matematika materi

pengukuran. Implikasi secara teorisis dan implikasi praktis adalah sebagai berikut
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1. Implikasi Teoritis

Untuk mengetahui pemahaman siswa dalam pembelajaran matematika

materi pengukuran dengan menggunakan alat peraga lokomotif satuan. Guru

dapat menggunakan alat peraga lokomotif satuan yang telah dikembangkan

dan teruji validitasnya. Alat peraga lokomotif satuan harus disesuaikan

dengan analisis kebutuhan, untuk memastikan hal yang benar-benar

dibutuhkan siswa.

1. Implikasi Praktis

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat perbedaan daya

tarik siswa dalam belajar sebelum dan setelah menggunakan alat peraga

lokomotif satuan.

5.3 Saran

Dalam pengembangan ini, ada beberapa saran yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Untuk menggunakan alat peraga lokomotif satuan perlu adanya demontrasi

terlebih dahulu kepada siswa tentang cara menggunakan lokomotif satuan

dengan benar.

2. Alat peraga lokomotif satuan dapat dikembangkan lagi untuk tingkatan

satuan panjang persegi dan satuan panjang kubik(volume). Selain itu, perlu

adanya analisis kurikulum dan karakteristik siswa terlebih dahulu.




