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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan penelitian ini maka dihasilkan media pembelajaran Fisika 

menggunakan software prezi dengan pendekatan scientific pada materi hukum 

newton tentang gerak untuk SMA kelas X yang valid dan layak digunakan. 

Pengembangan media pembelajaran hukum newton tentang gerak dengan 

software prezi menerapkan model 4D. Model ini memiliki 4 tahap yaitu: (Define, 

Design, Develop, Dissemination) pada penelitian ini hanya sampai pada tahap 

develop. Dalam proses pengembangannya, produk divalidasi oleh tim ahli media 

dan materi dengan menggunakan angket validasi. Media pembelajaran Fisika 

menggunakan software prezi dengan pendekatan scientific pada materi hukum 

newton tentang gerak untuk SMA kelas X layak digunakan untuk mendukung 

pembelajaran siswa karena telah diuji kelayakannya oleh ahli materi serta telah 

dilakukan uji coba kelompok kecil untuk pengambilan data persepsi siswa kepada 

siswa kelas X SMA Negeri 2 Muaro Jambi. Hasil rerata data persepsi siswa terhadap 

media pembelajaran sebesar 68,6 yang termasuk kategori sangat baik. 

5.2 Implikasi 

Implikasi dari penelitian dan pengembangan ini adalah sebagai 

penanggulangan yang intensif agar media pembelajaran yang tersedia dapat 

membantu tercapainya tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Adapun 
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solusi yang dapat dilakukan yang pertama dari pemerintahan, yaitu melakukan 

pelatihan kepada guru atau pendidik, yaitu dengan meningkatkan kualitas dalam 

memanfaatkan media pembelajaran dan yang terpenting adalah membentuk 

mindset berfikir guru untuk secara sadar menggunakan media pembelajaran dalam 

mengajar. Hal ini sangat bermanfaat, karena akan membantu guru dalam 

memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam memproduksi dan 

mengembangkan media pembelajaran. Kemudian yang kedua dari guru, yaitu 

guru dapat melakukan dan memamfaatkan media pembelajaran sebagai bahan ajar 

dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran lebih menarik. Terakhir yaitu 

untuk siswa yaitu siswa dapat melaksanakan pembelajaran dengan media baru 

secara mandiri sehingga siswa dapat memperoleh hasil belajar yang maksimal bila 

menerapkan media pembelajaran secara efektif, dan dengan menggunakan media 

pembelajaran siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan kreatifitasnya 

sebagai usaha mendalami materi pada mata pelajaran Fisika yang diberikan. 

 

5.3 Saran 

 Adapun beberapa saran dalam pemanfaatan media ini diantaranya adalah: 

1. Media ini dapat mengalami pengembangan lagi di bagian-bagian yang 

dianggap belum sempurna seperti penambahan audio yang beragam, atau 

pengembang dapat menambahkan animasi, simulasi dan video lagi yang 

lebih menunjang materi pembelajaran didalam media ini. 

2. Media pembelajaran ini dapat dijadikan bahan ajar mandiri bagi siswa 

pada materi hukum newton tentang gerak. 
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3. Saran untuk pengembang selanjutnya yaitu dapat mengembangkan media 

ini pada materi lainnya serta dapat dijadikan referensi untuk pembelajaran 

Fisika pada materi hukum newton tentang gerak. 

4. Bagi peneliti berikutnya yang akan mengembangkan media pembelajaran 

Fisika menggunakan software prezi dengan pendekatan scientific pada 

materi hukum newton tentang gerak disarankan untuk menguji pengaruh 

penggunaan media pembelajaran ini terhadap hasil belajar siswa. 

 

 

 

 

 

 


