
 

 
Faradylla Wenas Pangesti, 2022 
EFEKTIVITAS MEDIA APLIKASI PHET SIMULATIONS DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
NUMERASI PESERTA DIDIK SD TERKAIT MATERI PECAHAN 
Universitas Pendidikan Indonesia I repository.upi.edu I perpustakaan.upi.edu 

67 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian tentang 

penggunaan media aplikasi PhET Simulations dalam meningkatkan kemampuan 

numerasi peserta didik SD terkait materi pecahan, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Terdapat perbedaan antara hasil pre-test dan post-test kemampuan numerasi 

pada kelas eksperimen yang menggunakan media aplikasi PhET Simulations 

pada materi pecahan. Perolehan nilai rata-rata kemampuan numerasi peserta 

didik di kelas eksperimen lebih tinggi dibanding kelas kontrol, sehingga 

disimpulkan bahwa penerapan media aplikasi PhET Simulations pada materi 

pecahan dapat meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik. 

2. Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan numerasi antara peserta didik 

yang memperoleh pembelajaran dengan media aplikasi PhET Simulations dan 

yang tidak menggunakan media aplikasi PhET Simulations. Penerapan PhET 

Simulations memberikan pengaruh yang lebih tinggi terhadap kemampuan 

numerasi.  

3. Tidak terdapat perbedaan peningkatan kemampuan numerasi antara peserta 

didik yang memiliki kemampuan akademik tinggi, sedang, dan rendah dalam 

matematika. Meskipun nilai kemampuan numerasi kelas eksperimen yang 

pembelajarannya menggunakan media aplikasi PhET Simulations mengalami 

peningkatan, namun hal tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan media aplikasi PhET Simulations tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap perbedaan antara peserta didik yang memiliki kemampuan 

akademik tinggi, sedang, dan rendah dalam matematika. Artinya, PhET 

Simulations memberikan pengaruh yang sama terhadap kemampuan numerasi 

kelompok peserta didik berdasarkan kemampuan akademik dalam matematika. 

4. Penggunaan PhET Simulations dalam pembelajaran matematika materi pecahan 

mendapat respon yang positif dari peserta didik berdasarkan rata-rata 

keseluruhan hasil persentase seluruh pernyataan angket. Artinya dari aspek 

ketertarikan, PhET Simulations membuat peserta didik senang dalam mengikuti 
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pembelajaran, mendorong motivasi belajar, dan merupakan hal baru bagi 

peserta didik. Dilihat dari aspek penggunaan, PhET Simulations dapat 

digunakan dengan mudah. Dilihat dari aspek tampilan, pada PhET Simulations 

tedapat gambar menarik dan tombol yang disediakan jelas sehingga mudah 

digunakan, serta fitur permainan pada PhET Simulations menyenangkan. 

Dilihat dari aspek manfaat, PhET Simulations dapat membantu memahami 

lebih mudah materi pecahan, mendorong keaktifan, membantu menyelesaikan 

masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pecahan, serta efektif digunakan 

dalam pembelajaran. 

Berdasarkan peningkatan hasil nilai tes kemampuan numerasi terkait materi 

pecahan dan respon positif peserta didik yang diperoleh terhadap penggunaan 

media aplikasi PhET Simulations, maka disimpulkan bahwa media aplikasi PhET 

Simulations efektif dapat meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik kelas 

IV SD terkait materi pecahan. 

 

5.2 Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan implikasi secara teoritis 

dan praktis sebagai berikut. 

1. Implikasi Teoritis 

Penerapan media pembelajaran yang diberikan secara konkret sesuai teori 

belajar Bruner (dalam Prihandoko, 2006) dan teori perkembangan intelektual yang 

dikembangkan oleh Piaget (Babakr, et al., 2019) dapat berpengaruh baik terhadap 

hasil kemampuan numerasi peserta didik. Pada pembelajaran matematika materi 

pecahan, penerapan media aplikasi PhET Simulations dapat meningkatkan 

kemampuan numerasi peserta didik kelas IV pada salah satu SD di Kota Bekasi. 

Terdapat perbedaan peningkatan yang signifikan dalam kemampuan 

numerasi antara kelas yang diajarkan dengan media PhET Simulations dan kelas 

yang tidak diajarkan dengan menggunakan media PhET Simulations. Penerapan 

PhET Simulations memberikan pengaruh yang lebih tinggi terhadap kemampuan 

numerasi. Pada kelas eksperimen, PhET Simulations memberikan pengaruh yang 

sama terhadap kemampuan numerasi kelompok peserta didik berdasarkan 

kemampuan akademik dalam matematika.  
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2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi guru maupun calon 

guru untuk dapat meningkatkan pembelajaran matematika sehubungan dengan 

pembelajaran yang telah dilakukan dan kemampuan numerasi yang telah dicapai 

dengan memperhatikan media pembelajaran yang tepat sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik. 

 

 

5.3 Saran 

Adapun beberapa saran untuk pembaca dan peneliti yang akan melakukan 

penelitian selanjutnya agar memperoleh hasil lebih baik lagi, antara lain: 

1. Guru mata pelajaran matematika diharapkan dapat menerapkan media PhET 

Simulations pada proses pembelajaran mengingat dapat mendorong aktivitas 

peserta didik dapat aktif bereksplorasi, memudahkan peserta didik dalam 

memahami pembelajaran, meningkatkan motivasi peserta didik dalam 

pembelajaran, mudah digunakan, dan hemat biaya. 

2. PhET Simulations memerlukan perangkat elektronik dalam mengaksesnya. 

Maka untuk memudahkan proses persiapan dan pelaksanaan penelitian, 

disarankan untuk melakukan penelitian di sekolah yang tersedia laboratorium 

komputer. 
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