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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Proses pengembangan bahan ajar struktur aljabar berbasis website dimulai dari analisis 

muka-belakang (front-end analysis), tahap prototipe (prototype), dan tahap penilaian 

(assessment). Pada tahap analisis muka belakang dilakukan wawancara dengan teman 

sejawat, menganalisis silabus mata kuliah struktur aljabar, menganalisis dan mereviuw 

buku referensi struktur aljabar, dan mempelajari karakteristik mahasiswa. Pada tahap 

prototipe (prototype) terlebih dahulu dilakukan pembuatan materi diatas kertas (paper-

based) dan didisain pada komputer (computer-based) untuk menghasilkan bahan ajar 

struktur aljabar berbasis website. Hasil rancangan yang berupa prototype I divalidasi 

mengenai isi materi melalui pakar (expert review) berupa paper based. Saran validator 

pada prototype I dijadikan dasar untuk mendisain prototype II dalam bentuk computer 

based (website). Hasil rancangan yang berupa prototype II divalidasi mengenai isi dan 

tampilan melalui paka. Saran validator pada prototype II dijadikan untuk medesain 

protype III. Kemudian, prototype III dilakukan uji validitas dan uji coba pada kelompok 

kecil (5 orang mahasiswa). Setelah diketahui masih ada kekurangan, maka dilakukan 

revisi kembali untuk menghasilkan prototype IV. Pada tahap penilaian (assessment), 

prototype IV dilakukan uji coba ke subjek penelitian (kelas eksperimen). Berdasarkan 

proses pengembangan diperoleh bahwa prototype IV yang telah dikembangkan peneliti 

valid dan praktis ketika digunakan dalam kegiatan pembelajaran pada mahasiswa 
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2. Tingkat motivasi mahasiswa dari hasil observasi dalam mempelajari bahan ajar struktur 

aljabar berbasis website secara mandiri termasuk dalam kategori “termotivasi”  dengan 

tingkat motivasi 62,16% (terjadi peningkatan 27,03% pada pertemuan kedua). 

Sedangkan tingkat motivasi mahasiswa dari hasil angket dalam mempelajari bahan ajar 

struktur aljabar berbasis website secara mandiri termasuk dalam kategori “termotivasi”  

dengan tingkat motivasi 67,57% . 

3. Sikap mahasiswa dalam mempelajari bahan ajar struktur aljabar berbasis website secara 

mandiri termasuk dalam kriteria “tertarik” , dengan sikap mahasiswa  56,76% termasuk 

dalam kriteria “tertarik”.   

4. Hasil belajar mahasiswa dalam pembelajaran struktur aljabar yang menggunakan bahan 

ajar struktur aljabar berbasis website dalam kategori “sangat baik” ada 54,05 %, tanpa 

ada siswa yang termasuk kategori “kurang” (0%) dan kategori “gagal”  (0%).  

 
B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan tersebut, maka dapat disarankan sebagai 

berikut : 

1. Dosen bidang program studi pendidikan matematika, agar dapat menggunakan bahan 

ajar berbasis website sebagai alternatif pembelajaran.   

2. Peneliti lain, agar dapat memperbaiaki kekurangan-kekurangan yang ada dalam 

penelitian ini. Selain dapat mengembangkan website tidak hanya pada mata kuliah 

struktur aljabar  tetapi juga pada mata kuliah yang lain.  

3. Mahasiswa, agar mengakses bahan ajar berbasis website baik di kampus maupun di luar 
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kampus sehingga menambah pemahaman mengenai materi yang sedang dipelajari 

maupun meningkatkan literasi komputernya. .  

4. IPTEK, diharapkan dapat mengembangkan suatu software yang dapat mempermudah 

dosen maupun peneliti lain dalam mendisain materi ajarnya sendiri.  


