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BABV 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan basil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab 

IV, dapat diperoleh beberapa kesimpulan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil validasi yang disampaikan ahli dan guru bidang studi terhadap draft buku 

ajar maka produk draft buku ~ar yang dikembangkan secara umum dinilai 

layak digunakan untuk pembelajaran matematika di kelas V khususnya pada 

materi ajar pecahan. Hal ini dibuktikan pada persentase format I nilai rata-rata 

buku ajar (terdiri dari bah I dan II ) adalah 84,99% dengan kategori 'sangat 

layak. Pada fonnat II sebesar 82,56% dan 88,72% dengan kategori sangat Ia yak 

2. Berdasarkan kategorisasi penilaian validator terhadap lembar aktivitas siswa, 

pada instrumen penilaian diperoleh nilai rata-rata persentase 86, 11 %. Hal ini 

bermakna bahwa dengan nilai 86,11% berada pada rentang nilai 81% - 100% 

yang berarti sangat layak dan dapat dilakukan ujicoba kepada siswa 

3. Proses pembelajaran yang dilakukan guru dengan menggunakan buku ajar dan 

lembar aktivitas siswa berada pada kategori baik dilihat dari perolehan nilai 

rata-rata persentase 86,36% ( pembelajaran tahap I dan II ). Penerapan buku 

ajar dan lembar aktivitas siswa dengan menggunakan model pembel~aran 

koperatif tipe TGT dapat meningkatkan hasil belajar matematika, di mana pada 

tes awal, siswa yang mencapai standar nilai pada kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) bidang studi matematika sebesar ~ 65% sebanyak 17 siswa atau 

58,62%. Sedangkan pencapaian nilai pada tes akhir menunjukkan sebanyak 24 
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siswa atau 82,76%. Dengan demikian tetjadi peningkatan persentase siswa 

yang mencapai nilai KKM dari tes awal yang dilakukan dengan tes akhir 

tetjadi peningkatan sebesar 24,14%. 

5.2. lmplikasi 

Pertama, hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan adanya 

peningkatan hasil belajar matematika materi pecahan melalui pengembangan buku 

ajar dan lembar aktivitas siswa yang diterapkan melalui kegiatan pembelajaran 

koperatif tipe TGT. Hal ini memberikan penjelasan dan penegasan bahwa 

penggunaan buku ajar, lembar aktivitas siswa dan penerapan strategi pembelajaran 

koperatif tipe TGT merupakan salah satu faktor yang menjadi perhatian untuk 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Hal ini dapat dimaklumi karena 

melalui pengunaan buku ajar, lembar aktivitas siswa dan penerapan pembelajaran 

koperatif tipe TGT dapat meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran 

yang pada gilirannya dapat menggiring keberhasilan dan ketercapaian tujuan 

pembelajaran itu sendiri. Dengan demikian konsekuensinya apabila penggunaan 

buku ajar, lembar aktivitas siswa dan penerapan strategi pembelajaran yang kurang 

tepat dalam pembelajaran maka tentu akan berakibat berkurang pula partisipasi aktif 

siswa dalam pembelajaran. Melalui penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum 

terjadi peningkatan yang signifikan dari hasil belajar matematika siswa. 

Konsekuensi logis dari penggunaan buku ajar, lembar aktivitas siswa dan 

penerapan strategi pembelajaran koperatif tipe TGT berimplikasi kepada guru yaitu 

melalui penggunaan buku ajar, lembar aktivitas siswa dan penerapan strategi 

pembelajaran koperatif tipe TGT dapat membangkitkan minat, perhatian, partisipasi, 
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presentasi siswa dan dapat menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif dan 

efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Kedua, temuan penelitian ini juga memberikan implikasi guru untuk 

menyiapkan kegiatan pembelajaran dengan melakukan identifikasi karakteristik 

siswa agar pelaksanaan pembelajaran dapat betjalan secara maksimal. Guru dapat 

melakukan tindakan-tindakan misalnya untuk siswa dengan kemampuan terbatas 

dengan: (1) mengelompokkan pada siswa dengan kemampuan yang lebih, dan (2) 

memberikan materi-materi latihan yang memadai dengan tujuan memberikan 

pemahaman dan penguasaan kepada siswa terhadap materi ajar. pelaksanaan simulasi 

nantinya. Dengan demikian siswa diharapkan mampu membangun dan menemukan 

sendiri pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkannya dan tentunya untuk 

memperoleh basil belajar yang lebih maksimal. 

Ketiga, temuan penelitian ini juga memberikan implikasi kepada 

penulis/pengarang materi ajar matematika agar kiranya dapat menyajikan materi

materi sesuai dengan karakteristik perkembangan psikologis siswa. 

5.3 Saran-Saran 

Saran yang dapat disampaikan sebagai berikut: 

1. Bagi guru, dalam melakukan proses pembelajaran untuk membelajarkan 

matematika dapat menggunakan buku ajar dan lembar aktivitas siswa. Agar 

penerapan buku ajar dan lembar aktivitas siswa dapat terlaksana dengan baik, 

maka guru harus : 

a. Menguasai materi pelajaran. 

b. Mengetahui keterkaitan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. 

c. Memahami model pembelajaran kooperatif TGT 
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d. Berkonsultasi dengan ahli yang memahami materi 

e. Mempunyai keinginan dan keberanian untuk menerapkan buku ajar dan 

LAS 

2. Apabila pengembangan produk buku ajar dan lembar ak:tivitas siswa 

digunakan oleh satuan pendidikan lain, perlu dilakukan analisis kebutuhan 

seperti karakteristik siswa maupun kesiapan tenaga pengajar untuk 

melaksanakan pembelajaran agar produk pengembangan buku ajar dan 

lembar aktivitas ini dapat digunakan secara maksimal. 

3. Peneliti lain bahwa penelitian ini perlu ditindak lanjuti khususnya yang 

berkaitan dengan variabel-variabel berbeda yang turut memberikan 

sumbangan terhadap pengembangan buku ajar dan lembar aktivitas siswa 

yang dirancang ini. 


