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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan Media Pembelajaran 

Matematika Takali Pada Operasi Hitung Perkalian Kelas IV dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Penelitian pengembangan ini menggunakan model ADDIE dimulai dari 

tahap analisis yaitu analisis kompetensi, analisis karakteristik peserta didik, 

analisis kebutuhan peserta didik. tahap perancangan yaitu mendesain media 

takali (tabel perkalian). tahap pengembangan yaitu Pembuatan media takali 

(tabel perkalian), validasi produk oleh ahli media dan ahli pembelajaran. 

tahap implementasi yaitu hasil ujicoba kelompok kecil dan kelompok besar. 

tahap evaluasi yaitu penilaian pada setiap tahap pengembangan. 

2. Penelitian pengembangan ini mengetahui kevalidan media takali melalui 

validator ahli media dan ahli pembelajaran. Hasil validasi media, tahap 

pertama diperoleh skor 61 dengan persentase 71,76% termasuk kategori 

“valid”. Pada tahap kedua diperoleh skor 79 dengan persentase 92,94% 

termasuk kategori “sangat valid”. Hasil validasi ahli pembelajaran, tahap 

pertama diperoleh skor 40 dengan persentase 53,33%  termasuk kategori 

“kurang valid”. Pada tahap kedua diperoleh skor 64 dengan persentase 

85,33% termasuk kategori “valid”. 

3. Penelitian pengembangan ini mengetahui kepraktisan media takali. Hasil 

kepraktisan uji coba kelompok kecil, 4 peserta didik memberikan skor 5,  2 

peserta didik memberikan skor 4 dan hasil wawancara mengatakan praktis 
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untuk digunakan pada pembelajaran operasi hitung perkalian. Hasil ujicoba 

kelompok besar, hasil penilaian respon guru diperoleh nilai 48 dan 

persentase tingkat kepraktisan yaitu 96% termasuk kualifikasi “sangat 

praktis”. Selanjutnya hasil penilaian respon peserta didik diperoleh nilai 867 

dan tingkat persentase kepraktisan yaitu 91,26% termasuk kualifikasi 

“sangat praktis”.  

 

5.2 Implikasi 

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa media takali (tabel perkalian) dapat 

digunakan sebagai sumber belajar dan alat bantu untuk belajar menemukan 

konsep. Hal ini dikembangkan agar media ini dapat membantu guru dalam 

menyampaikan konsep pembelajaran sehingga tercipta pembelajaran yang aktif, 

menarik, dan menyenangkan.  

 

5.3 Saran 

1. Penelitian dan pengembangan menghasilkan produk yang dapat 

memberikan manfaat bagi pembelajaran dikelas, maka disarankan kepada 

guru untuk mengaplikasikan atau menggunakan media dalam proses 

pembelajaran agar tercapai pemahaman konsep dan tujuan pembelajaran. 

2. Peneliti juga menyarankan untuk penelitian dan pengembangan selanjutnya 

agar dapat mengembangkan media pembelajaran sesuai dengan kompetensi 

dasar dan dapat melanjutkan penelitian dalam bentuk eksperimen maupun 

penelitian tindakan kelas. 

 


