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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, maka dapat 

disimpulkan bahwa:  

1. Proses pengembangan multimedia interaktif teks eksposisi mengikuti 

langkah-langkah model ADDIE (Analyze, Design, Development, 

Implementation, Evaluation) dimulai dari tahap analisis (analyze) meliputi 

analisis materi 1) analisis materi, (2) analisis Permendikbud nomor 24 

Tahun 2016, (3) wawancara guru Bahasa Indonesia kelas VIII, (4) analisis 

kebutuhan siswa dan (5) pemilihan aplikasi untuk mendukung pembuatan 

multimedia. Tahap desain (design), meliputi: (1) menentukan struktur 

materi, (2) menentukan aplikasi yang digunakan, (3) pengumpulan 

backsound, background, gambar dan tombol, (4) membuat vIdeo 

pembelajaran, (5) membuat multimedia interaktif, (6) membuat flow chart 

yang akan dikembangkan menjadi story board. Tahap pengembangan 

(development)  meliputi: (1) pengembangan produk dan (2) validasi media. 

Tahap penerapan (implementation) meliputi: (1) uji coba kelompok kecil 

dan (2) uji coba kelompok besar. Tahap evaluasi (evaluation), meliputi: (1) 

evaluasi formatif dan (2) evaluasi sumatif.  

2. Aspek kelayakan multimedia interaktif teks eksposisi diperoleh dari dua 

orang validator, yaitu ahli media dan ahli materi. Persentase kelayakan 

dari ahli media untuk validasi pertama mendapatkan angka sebesar 60% 

dan validasi kedua sebesar  83% berkategori Baik dengan catatan direvisi 

seperlunya. Sedangkan persentase kelayakan dari ahli materi mendapatkan 

persentase kelayakan sebesar 78% kategori Baik dengan catatan revisi 
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seperlunya. Aspek kefektifan multimedia interaktif teks eksposisi 

mendapatkan persentase keefektifan sebesar 62% dengan kateogori Baik. 

Persentase keefektifan daperoleh dari 26 orang siswa, 16 orang siswa 

tuntas dan 10 orang siswa tidak tuntas.  Perolehan persentase keefektifan 

ini kemudian  diperkuat dengan hasil uji T pada taraf signifikan 5% 

maupun pada taraf 1% diperoleh nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 yaitu 2,06 < 6,95 > 

2,79, hasil ini menunjukkan ada perbedaan yang signifikan antara 

penggunaan multimedia interaktif menulis teks eksposisi dengan media 

konvensional yang dipakai di sekolah 

3. Aspek kemenarikan multimedia interaktif teks eksposisi diperoleh dari 

angket guru dan siswa. Hasilnya, diperoleh persentase kemenarikan 

sebesar 75% dari guru dengan kategori Menarik. 98% dari siswa dengan 

kategori Sangat Menarik. Aspek kepraktisan multimedia interaktif teks 

eksposisi diperoleh dari angket ahli media dan guru. Hasilnya diperoleh 

angka sebesar 96% dengan kategori Sangat Praktis dari ahli media dan 

dari guru mendapatkan persentase kepraktisan sebesar 84% dengan 

kategori Praktis. 

 

5.2  Implikasi 

Karena hasil pengembangan media pembelajaran teks eksposisi berbasis 

multimedia interaktif ini layak digunakan dan menarik serta efektif, maka media 

ini dapat dimanfaatkan oleh siswa maupun guru sebagai media pembelajaran atau 

alternatif pengganti buku yang dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar 

terutama dalam meningkatkan kemampuan menulis teks eksposisi siswa. 
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5.3 Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan maka saran dari peneliti 

agar para peneliti dibidang penelitian dan pengembangan dapat melakukan 

penelitian sejenis (mengembangkan produk) untuk materi yang berbeda misalnya 

materi teks narasi, teks deskripsi dan lain sebagainya, atau dapat menginovasi 

media yang peneliti buat dengan menambahkan soal-soal latihan, contoh-contoh 

teks eksposisi lebih banyak lagi dan lain-lain.  


