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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

1.1 Kesimpulan 

Media pembelajaran sejarah berbabis aplikasi android materi Perang 

Dunia dan Kelembagaan Dunia dibuat dengan bantuan website pembuat aplikasi 

bernama Appy Pie dengan menggunakan model pengembangaan ADDIE 

(Analysis, Design, Development, Implementation dan Evaluation).  

Pada tahap Analysisi, penulis melakukan analisis kebutuhan, tujuan, 

materi, karakteristik siswa, dan potensi sekolah. Tahapan Design penulis 

mendesain bagaimana bentuk dari aplikasi yang akan dikembangkan dengan 

membuat flowchart dan storyboard sebagai acuan dalam mengembakan media 

pembelajaran berupa aplikasi android. Development, pada tahap ini, penulis mulai 

mengembangan media pembelajaran berupa aplikasi android. Pada tahap 

Implementation penulis melakukan ujicoba sebanyak 2 kali yang terdiri dari 

ujicoba kelompok kecil dan ujicoba kelompok besar. Sebelum diujicobakan ke 

siswa, dilakukan validasi oleh 2 validator yakni validasi media oleh Bapak Edi 

Elisa, M.Pd, dan validasi materi oleh Ibu Anny Wahyuni, M,Pd. Selain itu, juga 

dilakukan penilaian oleh guru mata pelajaran sejarah di SMA PGRI 2 Kota Jambi 

yakni ibu Musku Aini, S.Pd. Dan Tahapan Evaluation dilakukan di setiap tahapan 

pengembangan sehingga media pembelajaran sejarah berbasis aplikasi android 

yang dikembangkan menjadi lebih baik dan layak digunakan. 

Berdasarkan hasil penelitian pengembangan media pembelajaran sejarah 

berbasis aplikasi android menggunakan Appy Pie pada materi Perang Dunia dan 

Kelembagaan Dunia dapat disimpulkan bahwa validasi media pertama 
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mendapatkan skor 62 dengan kategori “sangat baik” dan pada validasi media 

kedua mendapatkan skor 70 dengan kategori “sangat baik”. Pada validasi materi 

pertama mendapatkan skor 45 dengan kategori “cukup baik” dan pada validasi 

materi kedua mendapatkan skor 59 dengan kategori “baik”. Dari penilaian guru 

terhadap media pembelajaran berbasis aplikasi android ini diperoleh skor 78 

dengan kategori “sangat baik”. Sedangkan untuk skor yang didapat dari angket 

respon, terdiri dari ujicoba kelompok kecil dan ujicoba kelompok besar. Ujicoba 

kelompok kecil mendapatkan skor 531 dengan angka presentasi 88,5 % dan 

kategori “sangat baik”. Dari ujicoba kelompok besar diperoleh angka 1011 dengan 

presentasi 88,68% dan kategori “sangat baik”. 

 

1.2 Implikasi 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat mempermudah siswa 

dalam memahami materi sejarah Perang Dunia dan Kelembagaan Dunia. Media 

pembelajaran sejarah berbasis aplikasi android ini dapat meningkatkan semangat 

dan juga pengetahuan siswa dan diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang penggunaan media 

pembelajaran sejarah pada era pembelajaran abad 21 dengan memanfaatkan 

smartphone mereka dan akses internet yang tersedia untuk siswa kelas XI IPS 

SMA PGRI 2 Kota Jambi. 
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2. Secara Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Penelitian ini dapat memberikan informasi serta masukan dalam upaya 

perbaikan, pemanfaatan,  dan pengembangan media pembelajaran sejarah dengan 

memanfaatkan fasilitas yang ada di SMA PGRI 2 Kota Jambi. 

b. Bagi Siswa 

Penelitian ini dapat meningkatkan motivasi siswa untk lebih giat belajar 

karena kemudahan yang didapat dalam mempelajari mata pelajaran sejarah 

khususnya materi Perang Dunia dan Kelembagaan dunia kelas XI IPS SMA PGRI 

2 Kota Jambi. Selain itu, penelitian ini juga memperkenalkan kepada siswa di 

Kelas XI IPS SMA PGRI 2 Kota Jambi sebuah media pembelajaran yang berbeda 

dari biasanya dengan memanfaatkan smartphone milik mereka dan akses internet 

yang ada berupa aplikasi android. 

c. Bagi Guru 

Penelitian ini dapat dijadikan alat bantu mengajar mata pelajaran sejarah di 

SMA PGRI 2 Kota Jambi terutama kelas XI IPS, serta dapat merangsang 

kreativitas guru dalam mengembangkan media pembelajaran untuk mengatasi 

kekurangan yang ada dengan memanfaatkan fasilitas yang ada dan kemajuan 

teknologi sekarang. 

d. Bagi Peneliti 

Peneliti dapat mengetahui bagaimana prosedur pengembangan media 

pembelajaran berbasis aplikasi android  menggunakan Appy Pie, serta dapat 

menjadi media mengajar bagi peneliti apabila kelak menjadi seorang tenaga 

pengajar.  
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1.3 Saran 

1. Peneliti menyarankan kepada guru mata pelajaran sejarah untuk menggunakan 

media pembelajaran berbasis aplikasi android ini pada saat mengajar materi 

Perang Dunia dan Kelembagaan Dunia. Karena menggunakan media ini dapat 

mengatasi permasalahan minimnya ketersediaan alat mengajar, keterbatasan 

bahan ajar dan menarik minat belajar siswa karena kelengkapan fitur  yang 

terdapat dalam aplikasi ini. Selain itu, media ini juga bisa digunakan siswa 

secara mandiri tanpa perlu arahan dari guru. 

2. Peneliti menyarankan agar peneliti dibidang pengembangan selanjutnya dapat 

mengembangkan media pembelajaran yang memanfaatkan kebebasan 

penggunaan smartphone di sekolah dan kemajuan teknologi saat ini untuk 

menghasilkan media pembelajaran yang bervariasi, menarik dan mudah 

digunakan oleh siswa sesuai dengan perkembangan pembelajaran abad-21. 

3. Media pembelajaran berbasis aplikasi android ini dapat dijadikan sebagai 

variasi dalam pembelajaran terutama pembelajaran sejarah untuk 

meningkatkan pengetahuan siswa. 

 


