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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

5.1  Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Penelitian pengembangan ini menghasilkan produk berupa media 

pembelajaran sumber energi miniatur pembangkit listrik tenaga air 

(PLTA) dengan prosedur pembuatan produk dari tahap analisis, 

perancangan, pengembangan, implementasi dan evaluasi yang 

menghasilkan miniatur pembangkit listrik tenaga air. 

2. Pada penelitian pengembangan ini dapat mengetahui kevalidan dan 

kepraktisan media pembelajaran sumber energi miniatur pembangkit 

listrik tenaga air, dari beberapa validator yang meliputi validator 

media dan validator pembelajaran. 

3. Berdasarkan penelitian pengembangan ini, dapat diketahui validitas 

media pembelajaran sumber energi miniatur pembangkit listrik tenaga 

air yang meliputi validasi ahli media dan ahli pembelajaran. Hasil 

validasi tahap pertama oleh ahli media diperoleh nilai 40 dengan rata-

rata 2,7 yang termasuk dalam kategori “Kurang valid” dan dilakukan 

revisi media. Kemudian dilakukan revisi tahap kedua oleh ahli media 
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yaitu memperoleh nilai 53 dengan rata-rata 3,7 yang termasuk dalam 

kategori “Valid”. Revisi tahap ke tiga oleh ahli media yaitu diperoleh 

nilai 56 dengan rata-rata 4,0 maka produk ini termasuk dalam kategori 

“Valid” dan layak diujicobakan. Hasil validasi ahli pembelajaran 

diperoleh nilai yaitu 58 dengan rata-rata 4,1 maka produk ini termasuk 

dalam kategori “Valid” dan layak diujicobakan. Dari ujicoba tersebut, 

diperoleh kesimpulan bahwa respon peserta didik dan guru secara 

menyeluruh terhadap media pembelajaran sumber energi miniatur 

pembangkit listrik tenaga air yakni media lebih menarik dan mudah 

dalam penggunaannya. 

5.2  Impikasi 

Implikasi dari penelitiandan pengembangan ini adalah: 

1. Media pembelajaran sumber energi miniatur pembangkit listrik 

tenaga air (PLTA) berbasis kontekstual hasil pengembangan dapat 

digunakan dalam muatan pembelajaran IPA kelas IV Sekolah Dasar 

arena memuat kompetensi dalam kurikulum 2013 yaitu  sumber 

energi. 

2. media pembelajaran sumber energi miniatur Pembangkit Listrik 

Tenaga Air berbasis kontekstual dapat membantu guru dalam 

menyampaikan kompetensi pada pokok bahasan sumber energi. 

Selanjutnya media ini juga dapat menarik minat dan motivasi peserta 

didik dalam mengikuti kegiatan pembelajara, hal tersebut 

berdasarkan observasi penggunaan dan juga sesuai dengan komentar 

guru dan peserta didik. 
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5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan ini, maka saran peneliti sebagai 

berikut: 

1. Mengingat hasil produk penelitian dan pengembangan dapat 

memberikan manfaat bagi pembelajaran, maka disarankan kepada 

guru untuk mengembangkan produk ini dengan cakupan yang lebih 

luas. 

2.  Peneliti menyarankan, kepada pihak lainnya yang akan melakukan   

penelitian agar dapat melanjutkan penelitian ini menggunakan media          

yang telah dikembangkan dalam bentuk eksperimen maupun 

penelitian tindakan kelas.  

 


