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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan yaitu: 

1. Produk yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu media 

pembelajaran matematika “Lingkaran Jitu”. Dalam pengembangan 

media tersebut, dilakukan melalui beberapa tahap, yang pertama 

tahap analysis merupakan proses untuk mengetahui karakteristik 

siswa, bahan ajar, media pembelajaran yang digunakan dan 

pencarian referensi. Kedua, tahap design merupakan tahap 

perancangan media pembelajaran dengan menggunakan model 

group investigation. Selanjutnya, tahap development merupakan 

proses pembuatan media dan pengujian media dengan ahli yang 

terkait dengan media pembelajaran matematika “Lingkaran Jitu”. 

Keempat, tahap implementation merupakan proses penerapan 

media yang dikembangkan dengan model group investigation 

untuk meningkatkan antusias dan hasil belajar siswa.  

2. Produk media pembelajaran matematika “Lingkaran Jitu” yang 

dihasilkan peneliti telah mendapatkan validasi dari ahli yang 

berkompeten dalam bidangnya, yaitu ahli media, ahli materi dan 

ahli desain pembelajaran. Berdasarkan penilaian dari ahli media 

didapatkan rata-rata nilai 3 dengan kategori baik. Penilaian dari 

ahli materi didapatkan rata-rata nilai 3 dengan kategori baik. Selain 

penilaian dari ahli media dan ahli materi, didapatkan penilaian dari 

ahli desain pembelajaran dengan rata-rata nilai 3,2 dengan kategori 

sangat baik. 

3. Presentase ketuntasan nilai pretest siswa 31% dan ketuntasan nilai 

posttest siswa 88%. Meningkatnya nilai presentase sebesar 57% 

dari pretest ke posttest menunjukkan bahwa pembelajaran 
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menggunakan media pembelajaran matematika “Lingkaran Jitu” 

efektif sebagai media untuk mendukung proses pembelajaran. 

5.2. Saran 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian dan pengembangan media 

pembelajaran matematika “Lingkaran Jitu”, berikut disampaikan saran 

untuk menindak lanjuti pengembangan media ini agar lebih berkualitas 

sehingga dapat digunakan dalam proses pembelajaran antara lain: 

a) Saran Secara Teoritis 

Penelitian pengembangan media Lingkaran Jitu ini diharapkan 

dapat menjadi inovasi dalam pembelajaran matematika. Khususnya 

pada materi mengubah pecahan ke bentuk lain. Untuk penelitian 

selanjutnya, diharapkan penelitian dapat dilakukan pada tahap uji 

coba luas dengan menggunakan media pembelajaran matematika 

“Lingkaran Jitu” dengan modifikasi sebagai media pembelajaran 

yang memuat soal-soal materi mengubah pecahan ke bentuk lain. 

b) Saran Secara Praktis 

1. Bagi Guru 

Media yang dikembangkan diharapkan dapat membantu guru 

mengajarkan materi mengubah pecahan ke bentuk lain yang 

lebih menarik dan menyenangkan melalui media pembelajaran 

“Lingkaran Jitu”. Pengembangan media ini juga dapat 

memberikan pemahaman kepada guru tentang pentingnya media 

dalam pembelajaran untuk meningkatkan minat dan antusias 

siswa dalam pembelajaran matematika. 

2. Bagi Siswa 

Media ini diharapkan dapat menjadi media belajar untuk siswa 

memahami materi mengubah pecahan ke bentuk lain dengan 

keunggulan media yang dapat menarik minat siswa karena 

memiliki isi yang menyediakan cara-cara menyelesaikan materi 

mengubah pecahan ke bentuk lain atau sebaliknya. Media yang 

dibuat menarik ini juga dapat meningkatkan motivasi belajar 
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siswa dalam belajar khususnya dalam mata pelajaran 

matematika yang sering dianggap siswa sebagai materi pelajaran 

yang sulit untuk dipelajari. 

3. Bagi Sekolah 

Media pembelajaran matematika “Lingkaran Jitu” sebagai 

wacana dalam upaya meningkatkan mutu pengajaran dan hasil 

pembelajaran. 

4. Bagi Peneliti Lain 

Pengembangan media pembelajaran matematika “Lingkaran 

Jitu” selain dikembangkan untuk materi pecahan, dapat juga 

dikembangkan untuk materi pembelajaran yang lain. 

Pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran 

matematika “Lingkaran Jitu” lebih menarik dan merangsang 

minat siswa untuk mempelajari mata pelajaran matematika 

karena dapat mempermudah memahami materi yang dipelajari. 


