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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik 

kesimpulan antara lain: 

a. Pengembangan media pembelajaran IPS untuk kelas V SD pada materi 

persiapan kemerdekaan Indonesia yang berbentuk Komik Pendidikan 

telah dilakukan melalui enam tahap, yaitu: (1) melakukan analisis 

kebutuhan, (2) mengembangkan desain pembelajaran, (3) 

mengembangkan produk media pembelajaran, (4) melakukan validasi 

ahli, (5) melakukan revisi, dan (6) melakukan uji coba 

b. Penelitian pengembangan yang dilakukan telah menghasilkan media 

pembelajaran IPS untuk kelas V SD pada materi persiapan kemerdekaan 

Indonesia yang berbentuk Komik Pendidikan, yang sesuai dengan 

Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dan Indikator Pembelajaran. 

c. Kualitas media yang dikembangkan menurut ahli materi ditinjau dari 

aspek isi pembelajaran, format dan bahasa dinilai “Sangat Baik” Kriteria 

ini diketahui melalui tabel konversi nilai skala 5. Rata-rata skor penilaian 

ahli materi sebesar 4,54 

d. Ditinjau dari aspek tampilan, keterpaduan isi dan komunikasi visual., 

kualitas media pembelajaran yang dikembangkan dinilai “Baik” oleh ahli 

media. Ahli media memberi penilaian dengan rata-rata skor sebesar 4,07 

e. Berdasarkan data respon siswa terhadap media yang dikembangkan 

dapat, disimpulkan bahwa daya tarik produk “Sangat Menarik”, karena 

lebih dari setengah jumlah siswa pada ujicoba kelompok kecil dan 

ujicoba lapangan menyatakan bahwa produk “Sangat Menarik”. Kriteria 

daya tarik ini diketahui melalui tabel pedoman konversi data kuantitatif 

ke data kualitatif untuk daya tarik media yang dikembangkan.  

f. Penggunaan media Komik Pendidikan mempunyai dampak positif 

terhadap ketuntasan belajar siswa. Dari 16 siswa yang telah mengikuti 
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uji coba kelompok kecil terdapat satu siswa yang tidak tuntas belajar dan 

15 siswa (95%) yang tuntas belajar dengan rata-rata skor 11,73 atau 

memperoleh nilai 80 dari nilai maksimal 100. Ketuntasan belajar ini 

tergolong “Sangat Baik”. Kemudian pada uji coba lapangan yang 

melibatkan 22 siswa, terdapat 3 siswa yang tidak tuntas belajar dan 19 

siswa (86%) yang tuntas belajar dengan rata-rata skor 15,47 atau 

memperoleh nilai 77 dari nilai maksimal 100. Ketuntasan belajar ini 

tergolong “Baik”.  

5.2 Implikasi  

Implikasi dari penelitian ini adalah media pembelajaran Komik 

Pendidikan “Detik-Detik Kita Merdeka” baik digunakan sebagai media 

alternatif untuk meningkatkan minat dan pemahaman siswa pada mata 

pelajaran IPS kelas V SD untuk materi persiapan kemerdekaan Indonesia 

 

5.3 Saran 

Penelitian pengembangan media pembelajaran Komik Pendidikan 

“Detik-Detik Kita Merdeka” pada mata pelajaran IPS kelas V SD untuk 

materi persiapan kemerdekaan Indonesia. Merupakan penelitian 

pendahuluan dalam skala kecil yang hanya mencakup satu bab. Dalam hal 

ini penulis memberikan saran-saran antara lain: 

a. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas 

media ini untuk meningkatkan pemahaman dan perstasi hasil belajar 

siswa 

b. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa media 

pembelajaran memiliki pengaruh terhadap minat dan hasil belajar siswa, 

oleh karena itu kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan media 

komik pendidikan sebagai alat bantu dalam belajar, perlu dikembangkan 

untuk materi dan mata pelajaran selain IPS. Sehingga anak akan merasa 

senang dan nyaman dalam belajar, tidak lagi merasa bosan dan dapat 

lebih memahami materi yang diberikan


