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BAB V 

SIMPULAN 

A. Simpulan 

Kesimpulan dari penelitian dan pengembangan yang berjudul “ 

pengembangan media busy book pada mata pelajaran matematika materi 

penjumlahan dan pengurangan kelas 1 SDIT Mutiara Hati Kalitidu 

Bojonegoro, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Telah dikembangan produk busy book sebagai media pembelajaran 

untuk memudahkan dan memahamkan siswa dalam materi penjumlahan 

dan pengurangan, media busy book ini dibuat dengan bahan dasar kain 

flannel yang terdapat beberapa halaman, halaman tersebut tentang 

materi penjumlahan dan pengurangan yang tersedia bentuk angka dan 

simbol. Dengan kegiatan yang ada pada media busy book ini, siswa 

dapat lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar  mata pelajaran 

matematika matari penjumlahan dan pengurangan di sekolah dasar 

yaitu kelas 1. 

2. Penelitian dan pengembangan media pembelajaran Busy Book 

penjumlahan dan pengurangan ini telah di validasi oleh dua pakar, 

pakar pertama yaitu pakar media pembelajaran, pakar kedua yaitu pakar 

materi. Pertama nilai rata-rata penilaian validator ahli materi 

mendapatkan persentase kelayakan sebesar 86% sehingga penilaian 

yang dicapai validator ahli materi mendapatkan kategori “sangat layak”, 

sedangkan nilai rata-rata penilaian validator ahli media mendapatkan 
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persentase  kelayakan sebesar 88,3% sehingga penilaian yang dicapai 

validator ahli media mendapatkan kategori “sangat layak” 

3. Dalam proses pelaksanaan penelitian, ada beberapa hambatan yang 

dialami antara lain Siswa belum terbiasa menggunakan media 

pembelajaran Bussy Book, Kesulitan mengkondisikan waktu dalam 

pembelajaran, Beberapa siswa terlihat bermain sendiri setelah 

melakukan proses Read, Selama pembelajaran beberapa siswa masih 

ada yang mengantuk, Selama pembelajaran beberapa siswa masih 

menggunakan bahasa daerah, Siswa terlalu asik dan akhirnya memakan 

waktu. Hambatan tersebut mampu diatasi guru dalam proses 

pembelajaran dengan beberapa solusi antara lain Guru menjelaskan 

proses pembelajaran menggunakan media pembelajaran Busy Book, 

Melakukan pembagian waktu setiap kegiatan dalam pembelajaran, dan 

melakukan pengondisian waktu yang sebaik-baiknya. 

B. Saran 

Hasil penelitian dan pengembangan busy book sebagai media 

pembelajaran yang masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, beberapa 

saran pemanfaatan dan pengembangan produk adalah sebagai berikut : 

1. Bagi peniliti selanjutnya, dapat mengembangkan media pembelajaran 

berupa busy book dengan tema lainnya sehingga dapat meningkatkan 

kekreatifan dan efektifitas pembelajaran, karena dengan adanya 

penelitian ini dapat diketahui salah satu faktor penentu keberhasilan 
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belajar. Hal ini agar menjadi perhatian semua pihak terutama untuk 

memperbaiki hasil belajar siswa. 

2. Bagi sekolah 

a. Bagi pihak sekolah diharapkan dapat meningkatkan fasilitas media 

pembelajaran yang dapat mendukung proses kegiatan belajar 

mengajar di kelas. 

b. Bagi pihak sekolah diharapkan dapat memfasilitasi para guru 

dengan melakukan hal seperti pelatihan pengembangan strategi dan 

media pembelajaran, dan meningkatkan kekreatifan seorang guru. 

3. Bagi guru 

a. Bagi guru dapat mengembangkan ataupun menggunakan media 

pembelajaran yang sudah ada disekitar agar siswa bersemangat 

dan termotivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

b. Bagi guru diharapkan dapat menggunakan media yang berbeda-

beda dalam menyampaikan sebuah materi dan tidak hanya 

menggunakan satu media saja, agar siswa tidak mudah bosan jika 

menggunakan satu media saja. 

 

 

 


