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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kelayakan media website wix untuk pembelajaran menerapkan Standar 

Nasional Indonesia dinilai sangat layak oleh ahli media, ahli materi dan 

ahli bahasa, sedangkan berdasarkan respon siswa kelas XII APHP media 

tersebut dinyatakan layak. 

2. Penggunaan website wix untuk pembelajaran menerapkan Standar 

Nasional Indonesia meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan 

dan berdasarkan nilai N-Gain, peningkatan hasil belajar siswa termasuk 

dalam kategori sedang. 

5.2 Implikasi 

Dari hasil penelitian, pengembangan media website wix pada materi 

menerapkan Standar Nasional Indonesia ini mendapatkan beberapa implikasi, 

yaitu: 

1. Website wix dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Namun, kurangnya 

waktu belajar siswa selama pembelajaran mempengaruhi nilai N-Gain 

yang didapatkan oleh siswa. 

2. Penggunaan website wix sebagai media pembelajaran dapat digunakan di 

mana dan kapan saja oleh siswa. Kekurangan dari website ini yaitu sulit 

dicari kembali apabila siswa lupa karena banyak informasi yang tersebar 

pada laman pencarian seperti Google. 

3. Website wix dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang menarik 

bagi siswa dan memudahkan guru dalam mengajar. Namun, materi yang 

disajikan pada media website wix ini hanya berisi kompetensi dasar 

Menerapkan Standar Nasional Indonesia saja dan tidak ada materi 

lainnya. 

5.3 Rekomendasi 

Dari implikasi di atas, terdapat beberapa rekomendasi yaitu: 
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1. Guru diharapkan dapat menerapkan sumber belajar website wix pada 

siswa dengan proses pembelajaran lebih dari satu kali pertemuan agar  

hasil belajar yang diperoleh dapat lebih baik. 

2. Sekolah dapat membuat perpustakaan digital yang menyediakan tautan 

(link) sumber belajar yang terdapat di website, e-modul atau sumber 

belajar lainnya yang berupa pdf dan power point pada database digital 

perpustakan sekolah sehingga siswa dapat dengan mudah mengakses 

kembali media pembelajaran yang dibutuhkan. 

3. Peneliti selanjutnya dapat membuat media pembelajaran website wix 

dengan materi yang berbeda dari menerapkan Standar Nasional 

Indonesia. 


