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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sesuai hasil analisis data yaitu uji hipotesis menggunakan uji t sampel bebas 

dapat diperoleh nilai signifikan 0,029 < 0,05. Maka Ha diterima, sehingga 

terdapat pengaruh yang signifikan pada penggunaan media pembelajaran 

berbasis alef education pada materi aritmatika sosial terhadap hasil belajar 

peserta didik di kelas VII MTsN 3 Kota Banjarmasin tahun pelajaran 

2021/2022. 

2. Sesuai hasil wawancara dengan pendidik dan beberapa peserta didik 

mengatakan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis alef 

education di MTsN 3 Kota Banjarmasin sangat membantu memahami 

materi matematika tetapi terkendala karena tidak mencukupinya sarana 

sehingga pembelajaran dengan media tersebut belum maksimal dan untuk 

soal yang digunakan terbilang cukup sulit dimengerti sehingga 

membutuhkan lebih banyak waktu untuk memahaminya. 

B. Saran 

Berikut ini saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 
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1. Bagi peserta didik diharapkan dengan adanya penggunaan media 

pembelajaran berbasis alef education dapat membantu untuk lebih giat lagi 

dalam belajar di rumah sebelum mendapatkan pelajaran oleh pendidik di 

sekolah, sehingga hasil belajar yang diinginkan dapat tercapai secara 

maksimal. Selain itu, peserta didik juga harus lebih memahami konsep dasar 

dari materi yang diajarkan. 

2. Pendidik diharapkan agar terus memperdalam pengetahuan mengenai 

macam-macam media pembelajaran yang tepat dan menarik untuk peserta 

didik, karena media pembelajaran merupakan salah satu faktor dalam 

meningkatkan hasil belajar peserta didik.  

3. Diharapkan juga untuk pendidik harus secara konsisten dalam mengikuti 

prosedur penggunaan media pembelajaran berbasis alef education. Hal ini 

bertujuan agar dapat mempermudah pendidik dalam menyampaikan materi 

pelajaran kepada peserta didik, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan 

secara maksimal dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

4. Ditujukan kepada pihak sekolah bahwa media pembelajaran berbasis alef 

education sangat bermanfaat dan menyenangkan jika digunakan secara 

maksimal dengan cara mencukupi fasilitas sekolah yaitu memperbanyak 

komputer yang berada di laboratorium komputer. 

5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat 

membantu dalam kegiatan penelitian yang terkait dengan penggunaan 

media pembelajaran berbasis alef education. 
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6. Dan untuk para pembaca, karena keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti 

untuk masalah sumber, redaksi, penulisan, bahasa maupun pengetikan, 

peneliti memohon maaf yang sebesar-besarnya dan diharapkan penelitian 

ini dapat memberikan manfaat. 

 


