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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan langkah-langkan penelitian dan pengembangan (Research and 

Development) yang telah dilakukan peneliti, dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Langkah awal yang dilakukan adalah melakukan analisis untuk mengetahui 

karakteristik subjek penelitian dan kesulitan yang dihadapi, kurikulum yang 

digunakan, ketersediaan fasilitas penunjang, serta melakukan wawancara 

dengan guru matematika PKBM An-Nur Ibun. Selanjutnya, membuat RPP 

yang di dalamnya memuat tujuan pembelajaran. Sebelum membuat media 

interaktif berbasis Power Point, maka dibuat terlebih dahulu flowchart dan 

storyboard sebagai acuan dan rancangan dalam pembuatan media interaktif. 

Langkah selanjutnya adalah merealisasikan flowchart dan storyboard yang 

telah dibuat menjadi sebuah media interaktif. Media interaktif yang telah 

jadi tersebut diuji validitasnya kepada ahli media dan ahli materi dan 

pembelajaran agar memiliki validitas internal dan direvisi berdasarkan 

masukan dan saran dari para ahli sebelum akhirnya diimplementasikan ke 

subjek penelitian. Langkah berikutnya adalah mengimplementasikan media 

interaktif berbasis Power Point kepada siswa kelas VII Paket B PKBM An-

Nur Ibun. Langkah akhir dari pengembangan media interaktif ini adalah 

melakukan tes evaluasi hasil belajar untuk mengetahui efektivitas media 

interaktif dan menguji praktikabilitas yang dilakukan oleh guru matematika 

untuk mendapat data tentang kepraktisan media interaktif yang 

dikembangkan.  

2. Validitas media interaktif berbasis Power Point pada materi pecahan 

berdasarkan hasil penilaian ahli media dan ahli materi dan pembelajaran 

ditinjau dari aspek rekayasa perangkat luna, kualitas teknis, desain 

pembelajaran, dan fungsi keseluruhan dikategorikan sangat valid 

digunakan untuk pendidikan nonformal. 

3. Berdasarkan hasil penilaian praktikabilitas oleh guru matematika dilihat dari 

aspek efektif, aspek interaktif, aspek menarik, aspek efisien, dan aspek 
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kreatif ini media interaktif berbasis Power Point dikategorikan sangat 

praktis digunakan untuk pendidikan nonformal. 

4. Berdasarkan hasil tes belajar siswa, telihat bahwa sebesar 82% siswa telah 

mencapai KKM, maka produk yang dikembangkan yakni media interaktif 

berbasis Power Point dikatakan efektif dengan kategori sangat baik 

digunakan untuk pendidikan nonformal. Selain itu, berdasarkan hasil 

penilaian siswa terhadap media interaktif berbasis Power Point, hampir 

keseluruhan siswa mengalami kemudahan belajar dengan menggunakan 

media interaktif berbasis Power Point. 
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B. Saran 

1. Berdasarkan hasil validasi ahli dan implementasi yang telah dilakukan terhadap 

siswa kelas VII Paket B PKBM, maka media interaktif berbasis Power Point 

yang dikembangkan dikatakan layak digunakan dalam pembelajaran 

matematika untuk pendidikan nonformal. 

2. Untuk lebih memperkuat tingkat pemahaman dan memudahkan siswa dalam 

pembelajaran, perlu ditambahkan animasi yang dapat diulang ketika menekan 

tombol back. 

3. Untuk mengetahui kontribusi penggunaan media yang dikembangakan secara 

general terhadap hasil pembelajaran, diperlukan penelitian eksperimental. 

 


