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BABV 

SIMPULAN, JMPLIKASI, DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Dari basil pembahasan dan disl..-usi penelitian, maka dapat ditarik simpulan 

sebagai berikut: 

Pertllma, Media Interak1if Berbasis Kompoter yang dikembangkan 

peneliti, rnemenubi aspek persyaratan kelayakan prosedur ilmiah dalam 

mengembangkan media pembelaj aran. Aspek tersebut adalab standar kualitas 

(derajat keterpercayaan) yang dinilai oleb 3 (tiga) orang ahli media dan basil 

penilia1an oleh siswa sebagai pemakai media. Ketiga pakar merekomendasikan 

bahwa Media Interaktif Berbasis Kornputer (MJBK) Jayak digunakan sebagai 

media pembelaj aran. dan 85% siswa menilai MlBK baik menurut epitemologi 

siswa 

Kedlla, basil belajar kimia siswa yang dibedajarkan dengan mengguna.kan 

MlBK lebib baik secara signifikan dibandingkan dengan basil belajar kimia siswa 

yang dibelajarkan dengan menggunakan media PUSTEKOM dan siswa yang 

dibelajarkan tanpa menggunakan media 

Ketigu, P~ggunaan dengan atau taopa media (MIBK dan PUSlEKOM) 

tidak berinteraksi dengan jenis sekolah (SMA Negeri 1 Medan dan MAN 1 

Medan) dalam mempengaruhi basil bel ajar k:imia siswa. Oleh ~na itu, 

pembelajaran kimia menggunakan MJBK di kedua sekolah tersebut, lebih baik 
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secara signifikan dibandingkan dengan pembelajaran menggunakan media 

PUSTEKOM dan pembelajaran tanpa menggunakan media. 

5.2 lmplikasi 

Temuan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa basil belajar kimia sis'"-a 

yang dibelajarkan dengan menggunakan IvUBK lebih baik dibandingkan dengan 

sis'"'a yang dibelajarkan dengan menggunakan media PUSTEKOM_ 

Tak dapat dipungliri penggunaan media pembelajaran sangat membantu 

dalam membelajark.an ilmu-ilinu IPA (sains), kbususnya kimja_ Banyaknya 

p~""'111lat-postulat yang cenderung abstrak menuntut adanya' ·pendeskripsian yang 

benar ditambah dengan analogi-analogi sederhana untuk memperl."Uat penjelasan 

tentang suatu konsep_ Seb:ingga materi yang diterima siswa dapat leb1n konkrit. 

Media pembelajaran yang dirancang baruslah mernenuhi standar kualitas, 

seb:ingga dapat berdaya guna bagi para pemakaianya_ Standar kualitas (jaminan 

mutu) meliputi aspek kurikuJer dan pencapaian tojuan, aspek knalitas 

instruksional, dan aspek kualitas tekoik. 

Berkembangnya teknologi infonnasi di sekitar siswa, jelas akan 

mempengaruhi .kualitas pembelajarao yang dilaksanakan oleb gmu saat ini_ Oleh 

karenanya, media yang dikembangkan seyogyanya sejalan dengan minat dan 

perkembangan teknologi terkini Sehingga disamping tujuan pembelajaran dapat 

terpenuhi, tujuan mngan lainnya berupa kemahiran menggunakan media 

kompnter dapat juga terpenuhi_ 

Sebagai seorang guru atau seorang yang berlatar belakang pendidikan 

keguman, sudah seharu.snya mengetahui karakteristik siswa yang bukan lagi . 
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sebagai objek me1ainkan subjek dari pembelajaran_ Pendidik yang profesional 

adalah guru yang terns meramu. merancang. dan menemukan media pembelajaran 

yang memudahkan siswanya daJam proses bela jar, kaTena sesungguhnya gm-ulah 

orang pertama yang berhadapan dengan siswa. 

Diharapkan bagi para guru seyogyanya memakai alat bantu media belajar 

semisal MIBK untuk meningkatkan basil belajar siswa_ Berdasarkan temuan 

dalam penelitian, M1BK disarankan digunakan tmtuk kelas kecil atau 

pembelajaran dengan metode belajar individual. Oleb karena itu, MIBK bukan 

saja dapat digunakan sebagai alat bantu mengajar, namunjuga dapat dijadikan alat 

bantu belajar siswa saat berada di luar sekolah . 

5.3 Saran 

Berdasarl<:an temuan-temuan da1am penelitian ini. m-aka saran-saran yang 

perlu dikemukak:an adaJah: 

Pertama, dalarn upaya peningkatan basil befajar kim.ia, sudah seyogyanya 

guru menggunakan media sebagai alat bantu pembelajaran. Medja ini d:iha:rnpkan 

dapat membantu kesulitan-kesulitan siswa dalam mempelajari kimia_ Di samping 

itu, pen&,ounaan media juga lebib efisien karena akan menghemat tenaga dan 

jumJah jam pelajaran, sehmgga jam pelajaran yang tersisa dapat dilakukan untuk 

materi pengayaan dan unjuk kerja ilmiah di Jaboratoriwn. 

Kedua, dalam merancang media berbasis komputer, epistemoJogi dari 

pakar multimedia sebaiknya dilibatkan, sehingga standar kualitas (derajat 

keterpercayaan) media dapat terpercaya. 
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Ketiga, pedu dilakukan pelatihan-pelatihan bagi gmu-guru 1mtuk 

merancang suatu media pembelajaran yang bagus dari segi k-urikuJer, . 

instruksional maupoo teknis. 


