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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan hasil penelitian yang telah 

dilakukan. Selain itu, juga akan dikemukakan saran-saran untuk perbaikan 

penelitian dan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya.  

5.1  Kesimpulan  

Dengan terlaksananya Penelitian maka peneliti dapat memberikan 

Kesimpulan dalam penelitian yang dilakukan dalam pengembangan media ini. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat kesimpulan yang 

dihasilkan adalah sebagai berikut:  

1. Media KOPINTAM (Kotak Pintar Hitam) dikembangkan dengan 

menggunakan model pengembangan ADDIE melalui proses yang meliputi 

analysis (tahap analisis), Perancangan Media dari segi bentuk dan desain yang 

disesuaikan dengan materi pembelajaran (tahap desain), pemvalidasian media 

kepada validator media, validator materi dan guru wali kelas (tahap 

pengembangan), penerapan di pada siswa yang dilakukan dalam skala siswa yang 

minimum  (tahap implementasi), dan namun dalam tahapan Evaluation (tahap 

evaluasi) tidak terlaksana , karena hasil validasi media dari validator menyatakan 

bahwa media layak dijadikan sebagai media pembelajaran.  

2. Berdasarkan hasil uji kelayakan media pembelajaran KOPINTAM, 

media pembelajaran  yang dikembangkan ini memiliki kelayakan dalam desain 

gambar, bahasa dan materi sudah layak untuk digunakan.  

3. Berdasarkan tanggapan guru, Media Pembelajaran KOPINTAM sudah 

baik menjadi media dalam pengajaran terhadap siswa. Materi dalam media sudah 
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sesuai dengan pembelajaran yang dituntut dalam Kompetensi Dasar, hal ini 

menjadikan media membantu mengembangkan pola berfikir siswa. Media 

KOPINTAM ini juga sudah baik dalam aspek bahasa, desain visual, navigasi, dan 

desain pembelajaran. Penerapan Media KOPINTAM dalam pembelajaran di kelas 

dapat dilakukan oleh siswa secara mandiri juga dengan bimbingan para guru.  

4. Kemudian untuk lebih mendukung pengembangan media ini, didukung 

dengan tanggapan siswa. Dapat diperoleh kesimpulan bahwa Media KOPINTAM 

pada materi Tema 7 Subtema 2 Pembelajaran 3, telah memenuhi kriteria media 

dan memiliki kualitas yang baik, sederhana, mudah dipahami, menggunakan 

bahasa yang dipahami oleh siswa, dan mengandung materi yang menggabungkan 

kebudayaan Indonesia yang disesuaikan dengan materi pembelajaran  

5.2  Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang dapat 

dikemukakan adalah :  

1. Bagi Guru, Penerapan pada siswa perlu lagi dikembangkan dalam 

pembelajaran agar siswa tetap selalu aktif dalam pembelajaran. Media 

ini juga dapat diganti dengan tema yang lain dengan bentuk yang sama 

namun materi yang berbeda. 

2. Bagi peneliti lain, mampu memperbaharui dan lebih menindaklanjuti 

kembali media yang terbaru yang lebih dapat menarik minat belajar 

serta mampu mengaktifakn siswa dalam pembelajaran  

 

 

 

 

 


