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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah 

dikemukakan pada bab sebelumnya, selanjutnya dikemukakan beberapa simpulan  

sebagai berikut  :  

1. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang berlangsung selama ini di 

Sekolah Menengah Pertama mengenai penggunaan media pembelajaran berbasis 

komputer hanya menekankan pada guru sebagai pengguna media tersebut yang 

dipergunakannya sebagai alat bantu dalam menjelaskan materi pelajaran kepada 

siswa pada proses pembelajaran yang dilaksanakannya. Penggunaan media 

pembelajaran berbasis komputer terbatas pada guru dan guru belum menemukan 

model media pembelajaran yang tepat untuk bisa dipergunakan tidak hanya oleh 

guru tetapi bisa juga oleh siswa atau kedua-duanya (siswa dan guru). Proses 

pembelajaran dengan menggunakan multimedia pembelajaran berbasis komputer 

di sekolah menengah pertama untuk meningkatkan hasil belajar siswa selain 

penggunaannya melalui mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial ini dalam 

prakteknya dipergunakan juga pada mata pelajaran lain terutama pada mata 

pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang merupakan mata 

pelajaran dengan mempergunakan media komputer sebagai sarana pembelajaran 

sesuai dengan tuntutan materi yang ada pada kurikulum di sekolah menengah 

pertama. 

2. Penelitian yang dilakukan telah menghasilkan sebuah model mulitmedia 

pembelajaran yang dipandang dapat meningkatkan hasil belajar siswa yaitu model 
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multimedia pembelajaran interaktif yang telah dimodifikasi. Desain model 

multimedia pembelajaran interaktif yang dikembangkan sesuai dengan prosedur 

yang ada berdasarkan rujukan para ahli, dan dapat memberikan hasil positif pada 

pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan dan mandiri yang pada 

gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Desain model multimedia 

pembelajaran interaktif yang  dikembangkan terdiri dari  : pertama,  analisis 

pengembangan silabus, rencana pembelajaran, bahan ajar dan evaluasi, yang berisi 

antara lain ; a) tema/topik; b) tujuan pembelajaran; c) model dan metode 

pembelajaran; d) materi pembelajaran; e) langkah-langkah kegiatan pembelajaran; 

f) sumber pembelajaran; g) penilaian pembelajaran. Kedua, analisis flowchart, 

berisi rancangan program CAI tutorial yang merupakan gambaran dari tahapan-

tahapan yang harus dilaksanakan dalam proses produksi program tutorial meliputi 

judul program, petunjuk program, identitas penyusun, tampilan menu, materi, 

latihan soal dan evaluasi akhir. Ketiga, analisis storyboard, berisi subtansi bahan 

pelajaran yang akan diajarkan, terdiri dari gambaran umum dari bahan pelajaran 

dan merupakan rincian dari topik yang diajarkan yang dibuat berdasarkan analisis 

pengembangan silabus, rencana pembelajaran, bahan ajar, evaluasi pembelajaran 

dan flowchart yang ada. 

3. Pengembangan multimedia pembelajaran interaktif merupakan realisasi dari 

perencanaan model multimedia pembelajaran interaktif. Pelaksanaan model 

multimedia yang dikembangkan meliputi langkah-langkah pengembangan 

multimedia interaktif yang didalamnya antara lain : a) kegiatan awal berisi 

perencanaan, meliputi persiapan-persiapan awal berisi persiapan RPP, perencanaan 

program dan flowchart program pembelajaran; b) kegiatan pokok berisi tahapan-

tahapan pengembangan, meliputi tahapan untuk menghasilkan program yang layak 
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dimanfaatkan dalam proses pembelajaran mulai dari persiapan program, pengisian 

program, dan pengemasan hasil produk media; c) kegiatan akhir berisi 

pengembangan multimedia pembelajaran interaktif yang menggunakan out sharing 

(ahli yang relevan) meliputi penilaian model yang diberikan ahli media dan guru 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. 

4.    Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan bahwa multimedia interaktif 

berbasis komputer yang dikembangkan telah terbukti dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat dari rata-rata pretes dan 

rata-rata postes. Dimana terjadi perbedaan yang sifnifikan pada seluruh uji coba 

terbatas/luas, baik sekolah kategori tinggi, sedang maupun rendah. Penggunaan 

multimedia pembelajaran interaktif ini menunjukan indikator yang baik dalam 

proses pembelajaran. Indikator tersebut diantaranya bagi siswa selama 

pembelajaran berlangsung mereka merasa tertarik, tidak mengalami kebosanan dan 

dapat meningkatkan hasil belajarnya. Adapun bagi guru bahwa mereka mampu 

menciptakan pembelajaran secara lebih aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan 

serta terlihat dalam proses pembelajaran dapat berlangsung secara mandiri dalam 

bimbingannya. Kemandirian ini pada akhirnya akan dapat menyesuaikan pada diri 

siswa sesuai dengan daya serap dan kemampuan menguasai materi pelajaran secara 

lebih efektif. 

5. Faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan multimedia pembelajaran 

interaktif yaitu terdiri dari faktor sarana prasarana dan faktor sumber daya (siswa 

da guru). Faktor pendukung terdiri dari   : 1) faktor sarana prasarana meliputi 

kelengkapan fasilitas yang dibutuhkan dengan tersedianya laboratorium komputer 

dan perangkatnya; 2) faktor sumberdaya meliputi kemampuan pemahaman dan 

keterampilan guru dan siswa dalam pengoperasian komputer yang dipergunakan 
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dalam proses pembelajaran. Sedangkan faktor penghambat terdiri dari : 1) faktor 

sarana prasarana meliputi terbatasnya kelengkapan secara kuantitas dari fasilitas 

yang diperlukan dalam multimedia pembelajaran interaktif; 2) faktor sumberdaya 

meliputi kurang memahami dan kurang terampilnya mengoperasikan komputer 

dari guru dan siswa terutama berkaitan dengan sofware program dan hardware 

multimedia pembelajaran. 

 

B. Rekomendasi  

        Berdasarkan hasil pengembangan model multimedia pembelajaran interaktif 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sekolah menengah pertama, maka 

dikemukakan rekomendasi kepada beberapa pihak terkait yaitu sebagai berikut : 

1. Untuk Guru Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Secara empiris, multimedia pembelajaran interaktif  yang dikembangkan telah 

mampu mengembangkan hasil belajar siswa, karena itu disarankan dengan 

hadirnya multimedia interaktif mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) ini 

para siswa dapat belajar lebih aktif dengan memanfaatkan fasilitas komputer 

secara mandiri. Kemandirian ini, para siswa akan menyesuaikan dirinya sesuai 

dengan daya serap dan kemampuan menguasai materi pelajaran secara lebih 

efektif. Suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan 

dapat meningkatkan proses dan hasil belajar siswa. Para guru IPS khususnya 

dituntut agar kreatif menciptakan multimedia interaktif dalam pembelajaran, 

sehngga para siswa akan dapat belajar secara maksimal dalam bimbingan guru.  

2. Untuk Kepala Sekolah 

Kepala sekolah menengah pertama baik negeri maupun swasta diharapkan dapat 

memenuhi ketersediaan jumlah komputer sesuai dengan kebutuhan siswa dan 
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para pendidiknya serta diharapkan dimanfaatkannya laboratorium untuk 

membantu siswa dan guru di dalam pembelajaran. Pemanfaatan laboratorium 

komputer untuk pembelajaran sangat membantu siswa dan guru dalam 

pembelajaran,. Sehingga kreativitas guru dibawah arahan kepala sekolah agar 

terus diupayakan untuk mengembangkan multimedia pembelajaran yang 

menjadi tututan dalam melakukan inovasi pembeljaran.  

3. Untuk Kementerian Pendidikan Nasional 

Pemegang kebijkan yaitu Kementerian  Pendidikan Nasional agar terus 

memberikan dukungan berupa alokasi dana yang cukup untuk pengembangan 

sarana dan prasarana serta sumberdaya untuk sebuah inovasi pembelajaran atau 

inovasi pendidikan, sehingga sekolah dan guru dalam mengembangkan 

multimedia pembelajaran bisa lebih bersemangat untuk mengembangkan 

kreatifitasnya melalui karya-karya yang dihasilkan yaitu produk-produk 

multimedia pembelajaran yang inovatif.  Hal ini disadari bahwa dukungan itu 

sangat dibutuhkan karena kondisi gaji yang diperoleh guru masih belum 

memberikan perimbangan terhadap tuntutan inovasi pembelajaran.  

4. Untuk Peneliti Selanjutnya 

Mengembangkan kurikulum menjadi kurikulum yang ideal merupakan 

pekerjaan yang tak pernah usai. Para peneliti agar terus melakukan penelitian 

kurikulum dan pembelajaran dalam ruang lingkup yang lebih luas dan sangat 

dibutuhkan oleh dunia pendidikan. Penelitian ini hanya difokuskan pada model 

multimedia pembelajaran interaktif mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS) pada tingkat sekolah menengah pertama. Penelitian selanjutnya dapat 

dilakukan pada fokus yang berbeda, jenjang pendidikan, mata pelajaran atau 

multimedia pembelajaran lain dari model pembelajaran interaktif. 


