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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Analisis tingkat kelayakan multimedia pembelajaran interaktif pada materi 

sistem reproduksi pada manusia kelas XI semester genap ini dilakukan dengan 

menilai dua aspek, yaitu aspek media dan aspek pedagogi. Berdasarkan hasil 

analisis data diperoleh hasil skor penilaian, sekitar 81% responden menyatakan 

bahwa aspek media pada multimedia pembelajaran interaktif ini dinyatakan baik. 

Begitupun pada aspek pedagogi, sekitar 78% responden menyatakan bahwa aspek 

pedagogi dalam multimedia pembelajaran interaktif ini telah memenuhi syarat 

yang ada. Dari lima orang rater yang menganalisis kelayakan MPI materi sistem 

reproduksi manusia ini, semuanya sepakat bahwa aspek pedagogi dalam MPI 

masuk ke dalam kategori layak. Berbeda dengan aspek media, dari kelima rater, 

dua orang menyatakan bahwa aspek media dalam MPI masuk kategori sangat 

layak dan tiga orang lainnya menyatakan bahwa aspek media layak Selain itu, 

hasil angket yang diperoleh dari guru dan siswa pun menyatakan hal yang sama. 

multimedia pembelajaran interaktif yang digunakan dalam kelas sudah layak 

pakai. 

Pada kenyataan selama kegiatan belajar dan mengajar berlangsung, 

multimedia pembelajaran interaktif ini memiliki banyak manfaat bagi siswa dan 

guru. Selain siswa dapat dengan mudah memahami materi sistem reproduksi pada 

manusia ini, siswa juga merasakan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak 

membosankan. Begitupun dengan guru yang menggunakan software ini, guru 

merasa lebih terbantu dalam menyampaikan materi pembelajaran sistem 

reproduksi. Keberadaan satu paket multimedia pembelajaran interaktif yang 

berisikan hampir semua materi kelas XI ini sangat menguntungkan bagi guru dan 

siswa. Meskipun multimedia pembelajaran interaktif ini telah layak digunakan, 

masih ada beberapa aspek yang harus diperbaiki. Berdasarkan hasil analisis data 

perolehan skor penilaian, persentase nilai aspek media lebih besar daripada aspek 
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pedagogi. Hal-hal yang harus diperhatikan kembali adalah akurasi konsep yang 

harus disampaikan pada materi sistem reproduksi pada manusia kelas XI ini. 

B. SARAN 

Saat penelitian, penulis menyusun kriteria penilaian multimedia pembelajaran 

interaktif dari dua sumber, sehingga harus dikombinasikan seproporsional 

mungkin. Untuk penelitian berikutnya, lebih baik dalam menentukan kriteria 

penilaian pada multimedia pembelajaran interaktif ini bisa diambil dari satu 

sumber yang pasti. Dalam menentukan standar untuk mengevaluasi multimedia 

pembelajaran interaktif pun sebaiknya ditentukan oleh seseorang yang memang 

ahli dalam bidangnya tersebut, dalam hal ini yaitu bidang multimedia. 

Penelitian tentang media pembelajaran berbasis komputer ini masih perlu terus 

dikembangkan, karena zaman pun telah berubah. Siswa akan dituntut lebih 

mandiri dalam belajar dan guru hanya akan membimbing dan memfasilitasi siswa 

agar siswa dapat belajar dengan baik dan memahami materi yang disampaikan. 

C. REKOMENDASI 

Hasil penelitian analisis kelayakan multimedia interaktif pada materi sistem 

reproduksi kelas XI ini menyatakan bahwa sebagian besar observer menyatakan 

bahwa MPI ini layak digunakan dalam pembelajaran, bahkan pada salah satu 

aspek yaitu aspek media, beberapa rater menyatakan sangat layak digunakan. 

Dengan mempertimbangkan beberapa indikator yang belum tercapai, peneliti 

merekomendasikan kepada para pengguna untuk tidak menggunakan MPI ini 

terlebih dahulu. Hal ini disebabkan karena beberapa indikator yang dinilai 

penting, seperti kebenaran informasi, kebenaran gambar, dan kebenaran animasi 

atau video masih dinilai kurang sesuai dengan indikator yang harus dicapai ketika 

pembelajaran. 


