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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Media pembelajaran yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah virtual 

flipbook. Pengembangan  media pembelajaran ini membutuhkan beberapa tahapan 

mulai dari penentuan materi, studi literatur, pencarian sumber pustaka, 

pengembangan bahan ajar berbentuk cetak, pengujian oleh tim ahli materi, 

pembuatan bahan ajar berbentuk flipbook, pengujian oleh tim ahli media  sehingga 

didapatkan produk final lalu diuji cobakan secara terbatas.  

Hasil penilaian tim ahli mengenai kelengkapan atau kualitas materi pada 

flipbook termasuk dalam kategori baik dan penilaian tim ahli mengenai kualitas 

flipbook sebagai media pembelajaran juga berkategori baik.  Hasil uji coba kepada 

responden menunjukkan bahwa bahan ajar berbentuk flipbook layak digunakan 

pada proses pembelajaran dikarenakan materi yang disampaikan mudah dipahami 

dan  pengoperasian yang mudah. Bahan ajar berbentuk flipbook dapat 

mempermudah responden dalam memahami suatu  materi. Unsur  video dan 

musik dapat membuat pembelajaran semakin menarik. Flipbook juga dapat 

meningkatkan motivasi, minat, dan aktivitas belajar peserta didik sehingga 

flipbook ini bisa dijadikan media pembelajaran alternatif yang modern. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka terdapat beberapa 

saran untuk peserta didik maupun semua pihak yang berkepentingan. Adapun 

saran-saran yang ingin penulis sampaikan yaitu: 

1. Dalam pembelajaran akan lebih baik jika penggunaan media pembelajaran 

lebih ditingkatkan penggunaannya agar materi yang akan disampaikan 

dapat tersampaikan sesuai dengan harapan serta bisa dipahami oleh peserta 

didik dengan mudah. Selain itu dengan menggunakan media pembelajaran 

akan dapat menumbuhkan minat dan motivasi belajar yang lebih baik. 
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2. Virtual flipbook yang telah dibuat agar tingkat keterbacaannya lebih 

diperjelas. 

3. Media pembelajaran sebaiknya dibuat interaktif agar dapat mengurangi 

kejenuhan peserta didik juga lebih efektif.  

4. Perbanyak animasi dan video untuk mempermudah pemahaman materi 


