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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam 

penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pengembangan media pembelajaran ini dilakukan dengan menggunakan model 

pengembangan ADDIE yang terdiri atas lima langkah, yaitu: Analysis 

(analisis), Design (perancangan), Development (pengembangan), 

Implementation (pelaksanaan) dan Evaluation (evaluasi). Pada tahap Analysis 

peneliti melakukan beberapa kegiatan analisis diantaranya adalah analisis 

kebutuhan siswa, analisis karakteristik siswa, analisis materi, dan analisis 

sumber daya teknologi. Kemudian pada tahap kedua yaitu Design kegiatan 

yang dilakukan adalah meliputi perencanaan pemilihan media dan merancang 

media pembelajaran awal dengan pembuatan flowchart dan storyboard. Pada 

tahap ketiga Development merupakan tahap dimana peneliti mengembangkan 

media pembelajaran berdasarkan rancangan awal yang telah dibuat yang 

kemudian divalidasi oleh ahli materi dan ahli media untuk dinilai kelayakannya 

dan diperbaiki sesuai komentar dan saran dari validator. Pada tahap 

Implementation merupakan tahap dimana media pembelajaran dinilai oleh guru 

dan diujicobakan kepada kelompok kecil kemudian terakhir diujicobakan pada 

kelompok besar. Tahap Evaluation dapat dilakukan di setiap tahap 

pengembangan dan bertujuan untuk menilai kualitas media yang 

dikembangkan sehingga layak untuk diujicobakan. 
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2. Kelayakan media pembelajaran yang dikembangkan dinilai oleh ahli materi 

dan ahli media. Penilaian oleh validator materi dengan hasil akhir setelah dua 

kali validasi memperoleh persentase sebesar 92% dengan kategori “sangat 

layak” dan penilaian oleh validator media dengan hasil akhir setelah dua kali 

validasi memperoleh persentase sebesar 97% dengan kategori “sangat layak”. 

Selain itu sebelum produk diujicobakan kepada siswa, produk terlebih dahulu 

dinilai oleh guru mata pelajaran dan memperoleh persentase sebesar 96% 

dengan kategori “sangat layak”. 

3. Respon siswa terhadap media pembelajaran yang dikembangkan dapat dilihat 

dari hasil angket respon siswa serta dari hasil observasi atau dari hasil 

pengamatan respon siswa pada saat media pembelajaran ini digunakan dalam 

kegiatan proses pembelajaran. Dari hasil angket respon siswa kelompok kecil 

diperoleh persentase sebesar 93,33% dan termasuk ke dalam kategori sangat 

layak dan dari hasil angket respon siswa kelompok besar memperoleh 

persentase sebesar 93,86% dan termasuk ke dalam kategori sangat baik/layak. 

Berdasarkan hasil angket respon siswa terlihat bahwa siswa memberikan 

respon yang positif terhadap media pembelajaran yang dikembangkan. 

Berdasarkan hasil observasi atau hasil dari pengamatan respon yang diberikan 

siswa pada saat mengunakan media pembelajaran ini terlihat bahwa siswa lebih 

antusias, semangat dan aktif dalam mengikuti pembelajaran. Pada pertemuan 

pertama jumlah siswa yang memperhatikan dan antusias dalam belajar 

berjumlah 100%, kemudian pada pertemuan kedua jumlah siswa yang 

memperhatikan dan antusias dalam belajar berjumlah 91,18%, pada pertemuan 

ketiga jumlah siswa yang memperhatikan dan antusias dalam belajar berjumlah 

96,97%, serta pada pertemuan keempat 82,35%. Berdasarkan hasil angket dan 

hasil pengamatan respon siswa ini dapat disimpulkan bahwa siswa memberikan 
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respon yang positif terhadap media pembelajaran yang dikembangkan dimana 

siswa menjadi lebih memperhatikan dan lebih antusias dalam belajar 

dibandingkan sebelum menggunakan media pembelajaran. 

5.2 Implikasi 

Hasil dari pengembangan ini adalah media pembelajaran interaktif 

berbasis lectora inspire pada materi APBN & APBD di kelas XI yang dapat 

dijadikan sebagai salah satu media pembelajaran yang dapat membantu guru 

menyampaikan materi pembelajaran dan membuat suasana belajar menjadi 

menyenangkan dan membuat siswa lebih antusias dalam belajar sehingga dapat 

membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran yang disampaikan. 

5.3 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam 

penelitian ini, terdapat beberapa saran diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti menyarankan kepada peneliti di bidang pengembangan selanjutnya 

agar dapat mengembangkan media pembelajaran interaktif lainnya baik itu 

menggunakan software lectora inspire ataupun software dan aplikasi lainnya 

sehingga dapat membantu kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik dan 

membuat siswa semangata dalam belajar serta dapat membantu guru dalam 

menyampaikan materi dengan sebaik-baiknya. 

2. Disarankan kepada guru untuk memanfaatkan aplikasi atau software yang 

sudah banyak tersedia untuk membuat media pembelajaran yang baru dan 

menarik sehingga dapat membantu dalam kegiatan pembelajaran. 

3. Selain itu, menyikapi pentingnya penggunaan media pembelajaran, diharapkan 

kepada sekolah-sekolah untuk melengkapi sarana dan prasarana di sekolah, dan 

mengadakan pelatihan pengembangan media bagi guru-guru di lingkungan 

sekolah sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. 


