
V. SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahan ajar berupa modul peninggalan-peninggalan kerajaan islam di

indonesia ini efektif digunakan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran karena

rata-rata skor postes lebih besar daripada rata-rata skor pretes dimana

3,57>2,33.

2. Bahan ajar berupa modul peninggalan-peninggalan kerajaan islam di

indonesia efisien digunakan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran dilihat

dari segi waktu yang digunakan dalam pembelajaran lebih sedikit dari pada

waktu yang diperlukan, dengan nilai efisiensi 1,5.

3. Bahan ajar berupa modul peninggalan-peninggalan kerajaan islam di

indonesia ini menarik bagi siswa, digunakan sebagai suplemen pada

pembelajaran 1 tema 7 subtema 2 berdasarkan uji kemenarikan modul dengan

rata-rata 93,54% yang tergolong sangat menarik.

B. Implikasi

Pengembangan produk pembelajaran harus memenuhi kriteria efektif, efisien, dan

kemenarikan. Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan pembelajaran.

Efisiensi berkaitan dengan penggunaan waktu, tenaga dan biaya untuk mencapai
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tujuan pembelajaran. Sedangkan daya tarik berkaitan dengan bagaimana

memotivasi siswa untuk tetap pada tugasnya, mempunyai keinginan untuk terus

mempelajari isi materi dalam judul.

Modul pintar peninggalan-peninggalan kerajaan islam di Indonesia ini

memfasilitasi siswa untuk belajar memahami materi dalam tema 7 subtema 2

pembelajaran 1 yang memuat muatan pelajaran bahasa Indonesia, matematika dan

IPA yang dijabarkan dalam tujuan pembelajaran umum (KI dan KD) dan

pembelajaran khusus (indikator). Modul juga memfasilitasi perbedaan belajar

siswa, megatasi kendala ruang dan waktu karena dapat digunakan untuk belajar

mandiri. Modul yang digunakan dalam pembelajaran membantu siswa

meningkatkan penguasaan konsep.

Belajar menggunakan modul sangat sesuai dengan teori belajar konstruktivisme,

dimana siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi

kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya

apabila aturan-aturan ini tidak lagi sesuai. Siswa yang benar-benar memahami dan

dapat menerapkan pengetahuannya, maka sswa dapat memecahkan masalah,

menemukan segala sesuatu untuk dirinya.

Pada modul terdapat kegiatan pintar mandiri dan kegiatan pintar bersama yang

digunakan untuk melakukan latihan atau mengulangi memahami materi, yang

memperkuat pemahaman siswa terhadap materi. Hal tersebut sesuai dengan

hukum latihan (law of exercise) yaitu semakin suatu tingkah laku diulang atau

dilatih atau digunakan, maka asosiasi tersebut akan semakin kuat.
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Jenis penelitian R&D (penelitian dan pengembangan) dinilai oleh banyak orang

sebagai penelitian yang rumit sehingga kurang diminati oleh peneliti. Hal ini

karena kurang memahami langkah-langkah penelitian dan pengembangan, kondisi

penelitian, dan kompleksitas obyek penelitian.

Penelitian dan pengembangan yang dilakukan hendaknya dimulai dari hal-hal

yang sederhana namun memiliki manfaat yang sangat berarti bagi siswa. Pola

pikir seperti ini yang melandasi penulis untuk mengembangkan modul yang

sederhana tetapi bermanfaat bagi siswasebagai penunjang pembelajaran dari buku

teks/cetak yang kurang dipahami oleh siswa.

Dengan menggabungkan beberapa konsep ahli penelitian dan pengembangan yang

disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penelitian tanpa menyimpang dari

prinsip pengembangan, penulis dapat melaksanakan penelitian dengan baik.

Prinsip pengembangan yang penulis tuangkan dalam kegiatan ini meliputi

langkah-langkah: 1) analisis kebutuhan dan identifikasi sumber daya untuk

memenuhi kebutuhan, 2) perencanaan, 3) pengembangan produk awal, 4) validasi

produk/uji terbatas, 5) revisi produk, 6) uji lapangan/uji kemanfaaatan produk, 7)

penyempurnaan produk. Hasil akhir adalah bahan ajar berupa modul pintar

peninggalan-peninggalan kerajaan islam di Indonesia dan buku panduang guru.

Kegiatan ini menjadi pijakan empirik dan sumber inspirasi bagi penulis untuk

melakukan hal yang sama pada obyek dan kompetensi yang berbeda.
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C. Saran

1. Bagi siswa

Diharapkan penelitian ini dapat membantu siswa untuk meningkatkan hasil

belajarnya. Dengan demikian, apabila hal tersebut dapat dilaksanakan dengan

baik, maka dengan menggunakan bahan ajar berupa modul pintar peninggalan-

peninggalan kerajaan islam di Indonesia dapat meningkatkan hasil belajar siswa

yang lebih optimal.

2. Bagi guru

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi guru untuk dapat

mengembangkan suatu bahan ajar baru yang menarik bagi siswa sehingga hasil

belajar siswa akan lebih maksimal dan dapat meningkat.

3. Bagi kepala sekolah

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi alternatif bahan ajar atau sumber

informasi untuk menemukan bahan ajar yang tepat sesuai dengan kurikulum 2013.

4. Bagi peneliti lain

Bagi peneliti lain atau berikutnya yang akan melakukan penelitian dibidang ini,

diharapkan penelitian ini dapat menjadi gambaran, informasi dan masukan tentang

pengembangan bahan ajar untuk siswa.


