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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada tujuan dan hasil pengujian media

pembelajaran interaktif, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Merancang sebuah pembelajaran berbasis multimedia interaktif pada mata

diklat mengoperasikan sistem pengendali elektromagnetik rangkaian

sederhana berisi Menu Petunjuk yaitu petunjuk menggunakan multimedia

interaktif, Menu Tujuan yaitu tujuan yang diharapkan terhadap siswa

setelah menggunakan multimedia interaktif, Menu Materi yaitu materi

yang berhubungan dengan simulasi rangkaian dan juga silabus di sekolah,

Menu Simulasi yaitu Simulasi rangkaian motor listrik sederhana, Menu

Aplikasi yaitu aplikasi rangkaian yang ada di dunia industri, Menu Latihan

yaitu latihan yang diberikan kepada siswa berupa essay, Menu Test yaitu

test yang digunakan untuk mengetahui pemahaman dari setiap siswa.

2. Dari hasil penelitian Media pembelajaran pada penelitian ini berdasarkan

pengujian oleh para ahli media memiliki persentase sebesar 95 % dengan

kategori Sangat Baik dan pengujian oleh para ahli materi memiliki

persentase sebesar 95 % dengan kategori Sangat Baik telah dinyatakan

sangat efektif digunakan dalam proses pembelajaran dan ternyata sangat

menarik minat belajar siswa terlihat dari respon yang diberikan siswa

melalui angket dan dari hasil skor tes yang dilakukan dengan pengujian

tahap pertama memiliki nilai rata-rata 81,5 dan pengujian tahap kedua

memiliki nilai rata-rata 91,5.
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B. Saran

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian desain media pembelajaran

interaktif, maka beberapa saran yang dapat diajukan kepada guru, mahasiswa dan

peneliti sendiri adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada guru yang mengajar dikelas hendaknya memiliki

kemauan untuk membuat media pembelajaran yang belum ada maupun

mengembangkan media pembelajaran yang sudah ada untuk mengatasi

keterbatasan dan kemanfaatan media yang terjadi di sekolah dalam

penyampaian informasi dalam proses pembelajaran di kelas.

2. Sebaiknya proses belajar mengajar yang bersifat ceramah seperti yang selama

ini dilakukan didalam kelas dibantu dengan pembelajaran menggunakan

media pembelajaran interaktif, atau media lain yang dapat memberi pengaruh

positif bagi hasil belajar siswa.

3. Sebaiknya untuk peneliti yang akan mengembangkan pembelajaran ini agar

menghasilkan media pembelajaran maupun pengembangan media

pembelajaran agar menjadi bentuk multimedia interaktif yang lebih baik.


