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 V.  SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

 

 

5.1  Simpulan 

 

Simpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan adalah 

1. SMA di Bandar Lampung berpotensi untuk pengembangan modul, yang 

ditandai dengan belum adanya modul sebagai bahan ajar siswa dalam 

pembelajaran matematika materi Statistika dan Peluang dan buku yang 

digunakan selama ini tidak mendukung tercapainya tujuan mata pelajaran 

matematika. 

2. Proses pengembangan LKS adalah (1) analisis kebutuhan modul melalui 

studi pendahuluan;  (2) perencanaan meliputi menyusunan SK, KD,  

indikator, silabus, RPP (3) menentukan unsur-unsur; (4) mengumpulkan 

materi; dan (5) menyusun draft modul; (6) validasi; (7) revisi; (8) uji 

produk; dan  (9) penyempurnaan produk 

3. Modul efektif digunakan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran karena 

lebih dari 60% siswa menguasai tujuan pembelajaran (mencapai 

ketuntasan) berdasarkan uji proporsi.  

4. Modul efisien digunakan sebagai digunakan bahan ajar dalam 

pembelajaran dilihat dari lebih sedikit waktu yang digunakan dalam 
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pembelajaran jika dibandingkan dengan waktu yang diperlukan, dengan 

nilai efisiensi 1,57.   

5. Modul  Statistika dan Peluang menarik bagi siswa digunakan sebagai 

bahan ajar suplemen pada mata pelajaran matematika berdasarkan uji 

kemenarikan modul dengan rata-rata persentase 88%. 

 

5.2 Implikasi  

 

Pengembangan produk pembelajaran harus memenuhi kriteria efektif, efisien dan 

daya tarik.  Efektivitas berkaitas dengan pencapaian tujuan pembelajaran.  

Efisiensi berkaitan dengan penggunaan waktu, tenaga dan biaya untuk mencapai 

tujuan pembelajaran.  Sedangkan daya tarik berkaitan dengan bagaimana 

memotivasi siswa untuk tetap pada tugasnya, mempunyai keinginan untuk terus 

mempelajari isi materi dalam modul. 

 

Modul matematika materi Statistika dan Peluang memfasilitasi siswa untuk 

belajar memahami konsep dan memiliki kompetensi yang dijabarkan dalam tujuan 

pembelajaran umum (SK dan KD) dan khusus (indikator).  Modul juga 

memfasilitasi perbedaan belajar siswa, mengatasi kendala ruang dan waktu karena 

dapat digunakan untuk belajar mandiri.  Modul yang digunakan dalam 

pembelajaran membantu siswa meningkatkan hasil belajar.   

 

Jenis penelitian R&D (penelitian dan pengembangan) dinilai oleh banyak orang 

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

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

produk/uji terbatas,  5) revisi produk, 6) uji lapangan/uji kemanfaatan produk  dan   

7) penyempurnaan produk.   Hasil akhir adalah bahan ajar berupa modul mate-

matika materi Statistika dan Peluang.  Kegiatan ini menjadi pijakan empirik dan 

sumber inspirasi bagi penulis untuk melakukan hal yang sama pada obyek dan 

kompetensi yang berbeda. 

 

5.3  Saran 

 

Berdasarkan simpulan, saran peneliti adalah: 
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1. Modul statistika dan peluang hasil pengembangan hendaknya dapat 

dimanfaatkan secara optimal oleh siswa SMA kelas XI IPA, karena mem-

bantu siswa belajar mandiri dan meningkatkan hasil belajar.  

2. Guru mengembangkan modul semacam ini mengikuti kaidah-kaidah 

penelitian pengembangkan sehingga diperoleh produk lain yang efektif, 

efisien dan memiliki daya tarik. 

3. Guru hendaknya membuat bahan ajar yang serupa dengan modul hasil 

pengembangan berdasarkan analisis kebutuhan siswa karena membantu siswa 

belajar dan membantu guru dalam mengatasi kesulitan siswa dalam 

pembelajaran. 


