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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Pada penelitian pengembangan ini dihasilkan sebuah produk media 

pembelajaran matematika berbasis android terhadap keterampilan abad 21 siswa 

di SMP. Berdasarakan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil penelitian 

produk sebagai berikut: 

1. Kevalidan produk media pembelajaran matematika berbasis android ini 

setelah dilakukan penilaian oleh ahli materi dan ahli media mendapatkan 

hasil rata-rata 4.04 dengan kategori baik untuk media dan 4.20 dengan 

kategori sangat baik untuk materi. Maka rata-rata dari kedua ahli tersebut 

sebesar 4.12 dengan kategori baik. Karena kriteria yang diperoleh dari hasil 

penilaian para ahli berada pada kategori baik maka media pembelajaran 

matematika berbasis android ini layak digunakan di kelas. Sehingga media 

pembelajaran matematika berbasis android yang dikembangkan oleh peneliti 

ini sudah valid karena telah memenuhi aspek-aspek penilaian media 

pembelajaran. 

2. Kepraktisan media pembelajaran matematika berbasis android ini dapat 

diperoleh dari angket respon guru dan peserta didik. Hasil perhitungan 

respon guru terhadap media pembelajaran matematika diperoleh rata-rata 

sebesar 91.11 dengan kategori sangat praktis. Kemudia pada angket respon 

peserta didik untuk uji coba produk memperoleh rata-rata sebesar 84.99 

dengan kategori sangat praktis dan angket respon peserta didik untuk uji 

coba pemakaian memproleh rata-rata sebesar 84.22 dengan kategori sangat 

praktis. Maka rata-rata dari keseluruhan angket respon baik guru maupun 

peserta didik sebesar 86.77 dengan kategori sangat praktis. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kepraktisan dari media pembelajatan matematika 

berbasis android ini sangat praktis untuk digunakan pada pembelajaran di 

kelas. 
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3. Keefektifan media pemelajaran matematika berbasis android ini diperoleh 

dari hasil tes kemampuan berpikir kritis matematis dan angket terhadap 

penggunaan ICT pada media pembelajaran oleh peserta didik. Berdasarkan 

hasil tes keterampilan berpikir kritis matematis padaa saat pretest diperoleh 

rata-rata nilai peserta didik sebesar 16.09 dengan nilai tertinggi 23.27 dan 

terendah 0. Peserta didik yang tuntas pada saat pretest ini sebanyak 0 dari 

31 peserta didik dan persentase ketuntasan peserta didik 0%. Hasil tes 

keterampilan berpikir kritis matematis pada saat posttest diperoleh rata-rata 

nilai peserta didik sebesar 81.41 dengan nilai tertinggi 100 dan terendah 

57.50. Peserta didik yang tuntas pada saat posttest ini sebanyak 25 dari total 

31 peserta didik dan perserntase ketuntasan peserta didik 80.64%. Dari hasil 

perhitungan N-Gain antara pretest dan posttest diperoleh nilai sebesar 77.84 

dengan kategori tinggi. Berdasarkan perhitungan angket penggunaan ICT 

dalam media pembelajaran matematika diperoleh rata-rata sebesar 84.84 

dengan kategori tinggi. Sehingga dari kedua aspek diatas mendapatka 

kategori tinggi maka dapat disimpulan bahwa media pembelajaran 

pembelajaran matematika berbasis android ini efektif untuk digunakan 

dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis matematis dan 

keterampilan penguasaan ICT peserta didik dalam pembelajaran di kelas. 

 

B. SARAN 

Saran yang akan disampaikan oleh peneliti dalam pengembangan media 

pembelajaran matematika berbasis android ini adalah sebagai berikut: 

1. Perlu adanya analisis dalam pemelihan materi yang akan disampaikan 

kepada peserta didik didalam media pembelajaran matematika berbasis 

android ini, sehinga dapat menciptakan media pembelajaran yang menarik 

perhatian siswa serta mendorong dan memotivasi peserta didik didalam 

pembelajaran. 

2. Uji coba pemakaian produk pada kalangan yang lebih luas lagi perlu 

dilakukan sehingga media pembelajaran berbasis android ini mendapatkan 

kelayakan yang lebih luas. 
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3. Media pembelajaran matematika berbasis android yang peneliti 

kembangkan ini dapat dikembangkan kembali dengan materi yang berbeda . 

4. Media pembelajaran matematika berbasis android ini dapat digunakan untuk 

mengukur indikator lain, tidak hanya pada keterampilan berpikir kritis 

matematis peserta didik di sekolah. 


