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BAB V 

PENUTUP 

 

 

 

2.23 KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka 

aplikasi media pembelajaran sains berbasis multimedia interaktif pada materi 

perkembangbiakan tumbuhan untuk siswa SD kelas VI di SD Negeri 24 

Sungailiat dapat ditarik kesimpulan nya sebagai berikut:  

a. Media pembelajaran ini mudah digunakan, oleh karena itu tidak menyulitkan 

user yang sudah terbiasa maupun yang belum terbiasa menggunakan 

perangkat ajar. 

b. Tampilan pada media pembelajaran ini menarik, khususnya pada bagian 

materi pembahasan sehingga user dapat mengingat pola pikir dalam 

mempelajari pelajaran sains. 

c. Media pembelajaran ini memungkinkan murid – murid untuk dapat belajar 

dan latihan diluar jam sekolah tanpa bantuan seorang guru. Namun media 

pembelajaran ini hanya bersifat sebagai alat pendukung pembelajaran dan 

tidak menggantikan peran seorang guru, karena bimbingan seorang guru tetap 

dibutuhkan saat pertama kali perangkat ajar akan digunakan. 

d. Dengan adanya perangkat ajar ini maka dapat membantu siswa dalam 

memahami mata pelajaran IPA materi perkembangbiakan tumbuhan. 

e. Media pembelajaran ini telah didemonstrasikan kepada murid – murid kelas 

VI dan mendapat respon yang baik, perancangan perangkat ajar ini sangat 

bermanfaat bagi pihak sekolah maupun siswa 

f. Media pembelajaran ini dapat membantu murid dalam memahami pelajaran 

yang cukup baik, karena selama ini suasana kelas yang sering kali berisik 

dapat membuat murid kesulitan untuk dapat memahami materi pelajaran. 
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g. Isi materi pada media pembelajaran ini mudah untuk dipahami siswa, terbukti 

dari hasil latihan (menu kuis pilihan ganda) yang dikerjakan mendapat nilai 

yang cukup baik. 

Guru merasa sangat terbantu dengan adanya media pembelajaran ini 

karena para siswa dapat lebih mudah dibawa ke ruang lingkup pembahasan materi 

perkembangbiakan tumbuhan. 

 

2.24 SARAN 

Media pembelajaran ini belum sepenuhnya sempurna, dan oleh karena itu 

masih tedapat kekurangan dalam media pembelajaran ini. Berikut beberapa saran 

yang dapat dipertimbangkan untuk dapat membuat media pembelajaran ini 

menjadi lebih baik, untuk pengembangan lebih lanjut, yaitu : 

a. Penggunaan fitur 3D dalam perancangan tampilan (user interface) media 

pembelajaran, sehingga tampilan lebih menarik, interaktif.  

b. Penambahan konsep jaringan yang dapat menghubungkan media 

pembelajaran dengan internet, sehingga media pembelajaran dapat 

digunakan secara bersamaan dalam sekali waktu (multiple user). 

c. Diharapkan untuk menambahkan sound yang terkaji pada bagian isi materi 

atau pembahasan perangkat ajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 


