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V. SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Simpulan 

 

 

Simpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan adalah :  

1) Bahan ajar yang digunakan saat ini berupa modul, LKS dan BSE belum optimal 

dalam pembelajaran hingga pembelajaran siswa tuntas. Hal ini disebabkan oleh 

modul yang dimiliki oleh guru dan siswa belum sempurna dan sesuai dengan 

kebutuhan pembelajaran. Oleh karena itu sangat berpotensi untuk dikembangkan 

media interaktif sebagai bahan ajar siswa dalam pembelajaran matematika materi 

statistika untuk mendukung tercapainya tujuan mata pelajaran matematika. 

2) Hasil dari pengembangan ini adalah berupa produk bahan ajar multimedia 

interaktif menerapkan materi statistika dengan menggunakan pendekatan 

scientific. Proses pengembangan media interaktif adalah (1) analisis kebutuhan 

media interaktif melalui studi pendahuluan, (2) perencanaan; (3) pengembangan 

produk awal konsep diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, ogive, 

histogram dan poligon frekuensi, tabel distribusi ; (4) validasi desain produk ; 

(5) ujicoba terbatas; (6) revisi ; (7) uji lapangan ; (8) penyempurnaan produk. 

3) Efektivitas pada peningkatan kemampuan pembelajaran Aspek Pengetahuan, 

Ketrampilan dan Sikap dengan menggunakan media interaktif  lebih besar 

dibandingkan dengan menggunakan media lain. 

4) Multimedia interaktif efektif digunakan  sebagai bahan ajar dilihat dari 

peningkatan hasil belajar siswa. 
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5) Multimedia interaktif menarik digunakan sebagai bahan ajar materi statistika 

dilihat dari hasil uji kemenarikan media interaktif dengan sebesar 79,02%.  

 

5.2 Implikasi 

 

5.2.1 Secara Teoritis 

 

 

Produk hasil pengembangan berupa multimedia interaktif merupakan bentuk pengembangan 

konsep-konsep kawasan teknologi pendidikan khususnya kawasan desain dan 

pengembangan. Teknologi sebagai studi dan etika praktik untuk memfasilitasi pembelajaran 

dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses serta 

sumberdaya teknologi yang sesuai, diharapkan dapat menjadi salah satu pelopor lahirnya 

teknologi untuk kemajuan pendidikan dalam memecahkan masalah-masalah pembelajaran. 

Hadirnya produk berupa multimedia interaktif yang dipergunakan dalam pembelajaran 

matematika merupakan bentuk bantuan dalam memberikan kemudahan bagi siswa untuk 

mempelajari pelajaran matematika khusunya materi statistika. 

 

5.2.2 Secara Praktis 

 

1) Melihat adanya efektivitas pembelajaran matematika dengan menggunakan produk 

multimedia interaktif ini, maka perlu adanya pengembangan lebih lanjut untuk materi-

materi lainnya agar pembelajaran bisa lebih efektif, efisien dan memiliki daya tarik 

terhadap siswa untuk lebih termotivasi dalam belajar. 

2)  Produk multimedia ini dibuat dalam rangka mengatasi kesulitan pembelajaran pada 

mata pelajaran matematika materi ststistika dengan harapan supaya siswa terbiasa 

melakukan pembelajaran sendiri, dapat mencari dan menemukan sendiri 

permasalahannya dengan menggunkan program multimedia interaktif yang sudah ada. 
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5.3  Saran 

 

Berdasarkan simpulan maka saran yang diajukan peneliti adalah : 

1) Bagi sekolah, produk multimedia interaktif dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi pembelajaran dan mampu 

memotivasi siswa untuk tetap terlibat pada tugas belajarnya baik itu pada pelajaran 

matematika itu sendiri maupun pelajaran lain yang dianggap perlu. 

2) Bagi guru mata pelajaran matematika, produk multimedia interaktif ini dapat 

dimanfaatkan seoptimal mungkin, mamfasilitasi belajar, meningkatkan kinerja dan 

memecahkan masalah-masalah belajar serta sebagai pelengkap (complement) yaitu 

untuk melengkapi materi pelajaran yang diterima siswa di dalam kelas dan sebagai 

reinforment (pengayaan) yang bersifat enrichment atau remidial bagi siswa, juga 

pengganti (substitute) karena produk multimedia interaktif ini dapat digunakan untuk 

belajar mandiri. 

3) Bagi siswa produk multimedia interaktif ini dapat digunakan untuk belajar secara 

mandiri, sehingga memungkinkan siswa untuk terlibat secara aktif dalam menemukan 

konsep-konsep dan prinsip untuk memcahkan masalah serta membangkitkan 

keingintahuan dan memotivasi siswa untuk bereksplorasi dan melakukan penemuan 

sendiri secara terstruktur. 

 


