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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Dari proses pengembangan dan uji coba produk penelitian pengembangan 

ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses pengembangan media pembelajaran yang dilakukan melalui tahap- 

tahap yaitu dari tahap pendefinisian, tahap perancangan, tahap 

pengembangan, hingga tahap penyebaran. Media interaktif ini dirancang 

dengan sederhana yang bertujuan untuk menciptakan kemudahan dalam 

penggunaannya. Android disusun dengan jelas, sederhana dan tidak 

menyisipkan objek atau gambar yang tidak perlu.. Storyboard juga disusun 

dengan sederhana dan jelas. Pada setiap halaman, menu-menu yang tersedia 

konsisten ditempatkan pada suatu titik dengan tujuan agar siswa tidak 

bingung mencari menu yang ada. Pemilihan tema yang digunakan 

disesuaikan dengan karakteristik materi pelajaran dan karakteristik 

pengguna/user dalam hal ini siswa kelas XI IPS 2 SMA Negeri 3 Kota Jambi. 

2. Media pembelajaran interaktif berbasis android efektif digunakan dalam 

proses pembelajaran dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Hal 

tersebut dapat dilihat dari hasil perbandingan rata-rata nilai pretest adalah 

75.33 dan rata-rata nilai posttest adalah 90 dengan masing-masing KKM=75. 

Setelah dilakukan penghitungan diperoleh harga t hitung sebesar 9,372. 

Kemudian harga t hitung dibandingkan dengan harga t pada tabel dengan db 
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= n-2 = 30 - 2 = 28. Harga t tabel untuk db 28 dan dengan taraf signifikansi 

5% (α = 0,05) adalah 2,048. Dengan demikian, harga t hitung lebih besar 

daripada harga t tabel sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini berarti, 

terdapat pengaruh yang signifikan pada motivasi belajar ekonomi siswa 

antara sebelum dan sesudah menggunakan media interaktif android. 

Sehingga, dapat dikatakan bahwa media pembelajaran interaktif berbasis 

android pada mata pelajaran ekonomi secara efektif dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa. 

 

5.2 Implikasi 

Dengan memperhatikan hasil penelitian dan pembahasan serta 

kesimpulan-kesimpulan yang diajukan dapat dikemukakan implikasi-imlpikasi 

yang timbul dari hasil penelitian ini, berupa informasi dari hasil penelitian ini, 

yaitu motivasi belajar siswa yang diajar menggunakan media pembelajaran 

interaktif berbasis android lebih tinggi/meningkat daripada yang diajar dengan 

menggunakan media konvensional. 

Selain itu pemahaman siswa yang diajarkan dengan media pembelajaran 

interaktif berbasis android ini lebih baik daripada yang diajar dengan media 

konvensional. Dari hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan 

ekonomi dengan digunakannya media pembelajaran interaktif berbasis android 

pada APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. 
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5.3 Saran 

Berdasarkan penelitian ini dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi guru  

Media pembelajaran interaktif berbasis android ini dapat dikembangkan 

untuk materi-materi mata pelajaran lainnya. Guru sebaiknya memaksimalkan 

penggunaan media pembelajaran agar dapat memotivasi siswa dalam belajar. 

Dalam penggunaan di kelas media ini tetap membutuhkan kehadiran guru 

untuk mengawasi jalannya pembelajaran sehingga siswa tidak hanya 

bermain-main.  

2. Bagi siswa 

Siswa sebaiknya memanfaatkan smartphonenya untuk hal yang positif 

misalnya menggunakannya untuk belajar melalui aplikasi android. Selain itu, 

lebih efektif lagi dalam mencari sumber belajar di luar sekolah baik berupa e-

book¸ artikel, dan aplikasi lainnya yang mencakup materi pembelajaran untuk 

melatih kemandirian diri dalam belajar.  

3. Bagi peneliti atau pengembang selanjutnya 

Peneliti atau pengembang berikutnya diharapkan dapat mengembangkan 

media pembelajaran SMAPLEC berbasis android dapat diunduh pada skala 

yang lebih luas dengan cara meletakkannya di Google Playstore. Serta dapat 

menambahkan animasi yang lebih menarik lagi untuk memperjelas 

penyampaian materi. Produk akhir berupa media pembelajaran interaktif 

berbasis android dalam pembelajaran ekonomi diharapkan dapat digunakan 

sebagai acuan untuk penelitian-penelitian sejenis.  


