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BAB V 

KESIMPULAN,IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian pengembangan media 

pembelajaran booklet Geografi berbasis literasi yang dilakukan maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Media pembelajaran booklet Geografi berbasis literasi dengan materi dinamika 

lithosfer dan dampaknya terhadap kehidupan layak digunakan dengan presentasi 

validasi ahli materi 90,45% masuk dalam kategori “sangat baik”, validasi ahli 

media 84,70% masuk dalam kategori “sangat baik”, validasi ahli desain 

pembelajaran 94% masuk dalam kategori “sangat baik”. Uji coba perorangan 

memperoleh presentasi 94,81% masuk dalam kategori “sangat baik”, hasil uji 

coba kelompok kecil memperoleh presentasi 96,10% masuk dalam kategori 

“sangat baik” dan hasil uji coba lapangan memperoleh persentasi 99,52% masuk 

dalam kategori “sangat baik”. 

2. Media Pembelajaran booklet Geografi berbasis literasi memiliki keefektifan 

sebesar 96,06 % lebih tinggi dari keefektifan tanpa menggunakan media 

pembelajaran booklet Geografi berbasis literasi yaitu 49,82 %. Ada perbedaan 

minat baca peserta didik sebelum dan sesudah menggunakan media 

pembelajaran booklet. Geografi berbasis literasi, yang dimana minat baca 

peserta didik sebelum menggunakan media pembelajaran booklet Geografi 

berbasis literasi berada pada persentase sebesar 43 %. Sedangkan minat baca
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peserta didik setelah menggunakan media pembelajaran booklet Geografi berbasis 

literasi yaitu berada pada persentase sebesar 94 %. 

B. Implikasi  

 Berdasarkan kesimpulan dan temuan pada peneliti pengembangan media 

pembelajaran booklet Geografi berbasis literasi ini memiliki implikasi yang tinggi 

dibandingkan dengan media pembelajaran yang selama ini digunakan oleh pendidik 

dan peserta didik dalam proses pembelajaran di SMA Swasta Panca Budi Medan. 

Pertama, hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa hasil 

belajar siswa yang dibelajarkan dengan menggunakan media pembelajaran booklet 

Geografi berbasis literasi lebih tinggi dibandingkan dengan tidak menggunakan 

media pembelajaran booklet Geografi berbasis literasi. Dengan demikian media 

pembelajaran booklet Geografi berbasis literasi lebih tepat digunakan dari pada 

media pembelajaran lainnya seperti buku cetak Geografi. Implikasi dari penerapan 

media pembelajaran booklet Geografi berbasis literasi bagi para pengajar adalah 

guru berkewajiban untuk selalu berupaya memanfaatkan media pembelajaran yang 

tentunya berkaitan dengan materi pelajaran yang akan di bahas, oleh karena itu guru 

diharapkan memperluas dan menambah wawasan ilmu pengetahuannya. Oleh 

karena itu perlu diadakan seminar – seminar dan pelatihan untuk meningkatkan 

wawasan dan ketrampilan para guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa dan 

menggunakan media pembelajaran booklet Geografi berbasis literasi. 

Kedua, perlu adanya kesesuaian pemilihan media pembelajaran dengan materi 

yang diajarkan. Dengan pemilihan media pembelajaran yang tepat, akan membuat 

proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Walaupun setiap media 

pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing – masing, namun 
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hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam menggunakan media 

pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar siswa.  

 

C. Saran 

 Berdasarkan simpulan dan implikasi seperti yang telah dikemukakan maka 

disarankan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Disarankan bagi guru untuk menggunakan media pembelajaran booklet Geografi 

berbasis literasi untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Media pembelajaran booklet  Geografi berbasis literasi dapat dijadikan contoh 

bagi pendidik lain dalam mengembangka media pembelajaran. 

3. Diadakan pelatihan kepada guru untuk memperkenalkan dan memberikan 

ketrampilan dalam mendesain media pembelajaran sebagai alternatif untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

4. Uji coba media pembelajaran ini masih sangat terbatas yaitu dilakukan oleh 32 

orang dan hanya satu  kelas, sebaiknya guru mengujicobakan pada kelas yang 

lebih luas sehingga masih banyak beberapa pengaruh-pengaruh yang belum 

terkontrol maka perlu kiranya dilakukan penelitian lebih lanjut pada sampel yang 

lebih luas. 

 

 


