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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan  

Penelitian pengembangan ini menghasilkan media pembelajaran yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta 

didik.  Media pembelajaran ini telah di uji cobakan di kelas IV Madrasah 

Ibtidaiyah Uswatun Hasanah Merambung Kabupaten Lampung selatan dan di MI 

GUPPI 04 Bumi Asih Kabupaten Lampung Selatan sebagai kelas kontrol.   

1) Pengembangan media pembelajaran peta puzzle terdiri dari enam langkah 

prosedur pengembangan media pembelajaran menurut Rayandra Asyhar, 

(2012: 95) yang terdiri atas: (1) menganalisis kebutuhan dan karakteristik 

siswa, (2) perumusan tujuan pembelajaran, (3) perumusan butir materi, (4) 

perumusan instrumen evaluasi, (5) menulis naskah media/prototype dan revisi 

(6) uji coba lapangan. 

2) Media pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini diberi nama 

media pembelajaran peta puzzle provinsi Lampung Tahun 2013.  Bentuk 

Puzzle yang diterapkan adalah jigsaw puzzle, disebut dengan jigsaw puzzle 

sesuai dengan alat yang digunakan yaitu jigsaw.  Potongan puzzle terdiri atas 

peta kabupaten/kota yang tersebar di provinsi Lampung dan syarat dan 

ketentuan yang ada pada peta (judul peta, legenda, arah mata angin, skala dll) 
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3) Peta provinsi Lampung dibentuk menjadi potongan-potongan puzzle yang 

ditempelkan diatas papan, setiap bilah papan disisipi magnit sesuai kebutuhan 

agar nantinya dapat merekat pada papan landasan yang berbahan seng (benda 

magnetis) sehingga dapat disajikan secara vertikal (berdiri) dengan dibantu 

dengan tiang penyangga. 

4) Peta puzzle dibuat menyesuaikan dengan kesiapan belajar peserta didik sesuai 

dengan teori perkembangan Jean Piaget (anak usia 6-11 tahun pada tahapan 

perasional konkret) tanpa mengesampingkan materi peta berupa unsur-unsur 

dan syarat-syarat yang ada dalam peta dengan akurasi titik koordinat dan skala 

yang tepat. 

5) Media pembelajaran peta puzzle dapat digunakan terutama di kelas IV Sekolah 

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah pada Kompetensi Dasar “Membaca peta 

lingkungan setempat (kabupaten/kota, provinsi) dengan menggunakan skala 

sederhana“  

6) Media pembelajaran peta puzzle lebih efefktif terhadap proses dan hasil 

belajar peserta didik kelas IV Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah daripada 

menggunakan peta biasa (peta konvensional).    

 

B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan diatas, tindak lanjut penelitian ini berimplikasi pada 

upaya peningkatan hasil belajar IPS siswa.  Media pembelajaran peta puzzle akan 

berdampak baik ketika dikombinasikan dengan metode pembelajaran yang 

beragam.  Implikasi secara teoritis dan implikasi empiris sebagai berikut. 
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1. Implikasi Teoritis 

Untuk meningkatkan proses dan hasil belajar IPS siswa, guru dapat menggunakan 

multimetode yang telah berkembang dan teruji validitasnya.  Pemilihan metode 

pembelajaran yang dikolaborasikan dengan media pembelajaran peta puzzle harus 

disesuaikan dengan analisis kebutuhan yang matang.  Pertimbangan tersebut 

untuk memastikan praktisi pendidikan melakukan hal yang benar-benar 

dibutuhkan siswa. 

 

2. Implikasi Empiris 

Secara empiris, implikasi media pembelajaran peta puzzle dapat meningkatkan 

proses dan hasil belajar peserta didik.  Tampilan dan teknik permainan yang ada 

pada peta puzzle dapat meningkatkan minat belajar peserta didik ketika 

dikombinasikan dengan metode pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan 

peserta didik. 

 

C. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan yang telah di paparkan pada 

bagian sebelumnya, dapat diajukan saran peneliti, 

1) Produk penelitian pengembangan ini dapat dijadikan sebagai alternatif media 

pembelajaran IPS di SD/MI kelas IV terutama pada  pada Kompetensi Dasar 

“Membaca peta lingkungan setempat (kabupaten/kota, provinsi) dengan 

menggunakan skala sederhana“.   

2) Penting di lakukan penelitian lanjutan yang menggunakan media pembelajaran 

peta puzzle ini untuk materi IPS atau mata pelajaran lainya baik di kelas 
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bawah (kelas 1 s/d 3) atau kelas atas (kelas 4 s/d 6) bahkan di sekolah lanjutan 

(SMP/MTs),  

3) Produk penelitian dapat di kembangkan untuk peta kabupaten/kota, provinsi 

lain atau peta negara,  

4) Dalam penggunaan peta puzzle di dalam kelas, guru dituntut sabar dan teliti 

terutama pada saat merakit perangkat peta puzzle.  


