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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, hipotesis sampai 

dengan pengujian hipotesis pada bab IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut:  

Terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep di kelas yang 

menggunakan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif dan media 

grafis. Hal ini berarti penggunaan media pembelajaran berbasis multimedia 

interaktif sangat efektif untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep 

siswa pada materi kegiatan ekonomi masyarakat dalam pelajaran IPS. Kompetensi 

kemampuan pemahaman yang meningkat dalam penelitian ini pada kategori baik 

yaitu aspek translasi (keampuan untuk memahami dan menterjemahkan suatu 

konsep); interpretasi (menyerap informasi yang didapatkan dan 

menyimpulkannya). Aspek kompetensi pemahaman yang tidak tercapai dengan 

baik dan masih dalam kategori kurang adalah aspek ekstrapolasi (kemampuan 

untuk menduga atau memberikan gambaran akan sesuatu informasi yang 

didapatkan).   

Terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan pada siswa yang memiliki 

motivasi tinggi dan rendah dengan menggunakan media pembelajaran multimedia 

interaktif dan media grafis terhadap kemampuan pemahaman konsep. Siswa yang 

memiliki motivasi belajar tinggi memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap 

peningkatan kemampuan pemahaman konsep menggunakan multimedia interakif 

daripada siswa yang memiliki motivasi belajar rendah.  

Terdapat pengaruh interaksi yang signifikan dari media pembelajaran 

interaktif dan motivasi belajar terhadap kemampuan pemahaman konsep. Hal ini 
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berarti pada tiap kategori motivasi belajar, kemampuan pemahaman konsep siswa 

yang belajar dengan menggunakan multimedia interaktif lebih baik daripada 

siswa yang belajar menggunakan media grafis. 

 

B. Implikasi  

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka dikemukakan implikasinya 

sebagai berikut:  

Terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara multimedia interaktif 

dan media grafis, maka temuan penelitian ini dapat memberikan dorongan kepada 

pihak guru bahwa penerapan multimedia interaktif sebagai media pembelajaran 

IPS dapat membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang terdapat dalam 

kegiatan social di masyarakat. Media pembelajaran berbasis multimedia interaktif 

dapat menyajikan suatu informasi yang utuh disesuaikan dengan kebutuhan siswa 

saat ini, fakta yang disajikan dikemas dalam desain yang menarik, informative 

serta edukatif. Media pembelajaran berbasis multimedia interaktif sangat baik 

bagi pembinaan keterampilan siswa. Dengan media pembelajaran ini siswa dilatih 

untuk berinteraksi dengan media computer dan memfungsikan secara mandiri 

software atau aplikasi yang diberikan guru, model pembelajaran yang dikemas 

dalam software atau aplikasi dapat mendorong kreativitas siswa untuk 

mengembangkan potensi dan menumbuhkan kemampuan pola berpikir yang 

mengacu cara belajar siswa aktif sehingga dapat meningkatkan pemahaman 

belajar siswa.  

Terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan pada siswa yang memiliki 

motivasi tinggi dan rendah dengan menggunakan media pembelajaran multimedia 

interaktif dan media grafis terhadap kemampuan pemahaman konsep, maka dapat 

memberikan acuan pada guru bahwa siswa dalam memperoleh, menyimpan serta 

menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam proses pembelajaran dipengaruhi 
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factor internal dalam diri mereka yaitu motivasi.  Motivasi sebagai faktor utama 

dalam belajar yakni berfungsi menimbulkan, mendasari, dan menggerakkan 

perbuatan belajar. Motivasi dapat menentukan baik tidaknya dalam mencapai 

tujuan sehingga semakin besar motivasi belajar pda diri siswa maka akan semakin 

besar rasa ingin tahunya untuk menggali informasi yang lebih dalam. 

Terdapat interaksi pengaruh yang signifikan antara multimedia interaktif 

dan motivasi belajar siswa terhadap kemampuan pemahaman konsep, dapat 

digunakan sebagai pedoman bahwa model pembelajaran multimedia interaktif 

mempunyai keuntungan dimana akan dapat menciptakan proses pembelajaran 

yang bermakna, peserta didik yang belajar menggunakan media pembelajaran 

berbasis multimedia interaktif akan memproses kegiatan pembelajaran dengan 

cara berinteraksi langsung dengan dengan sebuah program yang dikemas dan di 

desain dengan menarik oleh guru, siswa diberikan kesempatan untuk mengontrol 

laju kecepatan belajarnya sendiri hal ini melibatkan tingkat motivasi setiap siswa, 

karena dengan motivasi belajar yang tinggi siswa terdorong akan aktif dalam 

belajar dan memproses sesuatu. Dengan demikian, pembelajaran IPS akan dapat 

lebih menarik dan juga bermakna bagi siswa. Siswa dapat berinteraksi dengan 

media yang kaya isi dan bisa menyesuaikan kecepatan belajar masing-masing. 

Pembelajaran tidak terbatas hanya pada buku teks akan tetapi melalui 

pembelajaran media interaktif siswa akan mendapatkan visualisasi terkait 

permasalahan yang ada, sehingga konsep-konsep pada materi pelajaran dapat 

lebih mudah dipahami. Pemanfaatan multimedia interaktif ini akan lebih cepat 

dalam transfer pengetahuan sehingga pembelajaran akan lebih bermakna, dimana 

siswa dilatih, dimotivasi, dalam proses pembelajaran secara lebih aktif, sehingga 

pemahaman kognitif, afektif dan psikomotorik akan berlangsung. 

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi hasil penelitian, maka saran yang 

dapat penulis berikan sebagai berikut:  
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Guru di SMP sebaiknya berinovasi dengan mengaplikasikan dan 

menerapkan multimedia interaktif dalam proses pembelajaran untuk 

meningkatkan pemahaman konsep siswa sebab multimedia interaktif dapat 

memvisualisasikan materi pembelajaran IPS yang abstrak disesuaikan dengan 

kurikulum yang sedang digunakan. Melalui multimedia interaktif siswa 

diharapkan melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran, siswa berinteraksi 

secara interaktif dengan program atau aplikasi pendidikan. Pada kategori 

pemahaman konsep pada aspek ekstrapolasi (menduga atau memperkirakan) guru 

harus dapat menemukan upaya untuk dapat meningkatkannya sebab aspek ini 

merupakan aspek pemahaman yang paling tinggi. Guru diharapkan dapat 

memberikan motivasi belajar bagi siswa, pemberian motivasi belajar dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan setiap siswa di kelas, salah satunya dengan 

penggunaan media dan model pembelajaran yang menarik sehingga siswa 

mempunyai semangat dalam belajar dan dapat mencapai prestasi belajar yang 

diinginkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


