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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan Tentang Produk 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Pada penelitian dan pengembangan ini, multimedia pembelajaran interaktif 

dikembangkan dengan menggunakan model pengembangan DDD-E oleh Ivers 

& Barron. Ada empat tahapan yang dilakukan yakni decide, design, develop, 

dan evaluate. Sementara objek penelitian ini adalah siswa kelas V SD 

Laboratorium UNG, Gorontalo. Multimedia pembelajaran yang berfokus pada 

materi Everyday Activities ini menggunakan teknologi Augmented Reality yang 

dikembangkan melalui kombinasi Microsoft PowerPoint dan HP Reveal serta 

buku pendukung yang memuat marker agar teknologi Augmented Reality dapat 

digunakan dengan tampilan 3D. 

2. Produk multimedia ini dinilai sangat layak untuk dapat digunakan oleh siswa 

kelas V SD Laboratorium UNG, Gorontalo. Penilaian tersebut didapatkan dari 

hasil penilaian alpha test dan beta test, yang diuraikan sebagai berikut: 

a. Hasil alpha test yang dinilai oleh ahli materi diperoleh nilai rata-rata skor 

sebesar 4.10 dengan kategori “Layak”. 
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b. Hasil alpha test yang dinilai oleh ahli media diperoleh nilai rata-rata skor 

sebesar 4.50 dengan kategori “Sangat Layak”. 

c. Hasil beta test yang dinilai oleh guru mata pelajaran Bahasa Inggris diperoleh 

nilai rata-rata skor sebesar 4.80 dengan kategori “Sangat Layak”. 

d. Hasil beta test yang dinilai dari respon siswa sebanyak 3 (tiga) orang diperoleh 

nilai rata-rata skor sebesar 4.43 dengan kategori “Sangat Layak”. 

3. Produk multimedia pembelajaran ini dinilai efektif untuk meningkatkan hasil 

belajar pada materi Everyday Activities dilihat dari nilai rata-rata pre-test 

sebesar 42.5 dan nilai post-test dengan rata-rata sebesar 85.92. Sehingga 

mendapatkan indeks N-gain sebesar 0.75 yang dikategorikan “tinggi”. 

B. Saran Pemanfaatan Produk 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka ada beberapa saran yang dapat diberikan 

antara lain: 

1. Multimedia pembelajaran dengan menggunakan kombinasi Microsoft 

PowerPoint dan HP Reveal yang menghasilkan teknologi 3D Augmented 

Reality ini dapat dikembangkan dan dimanfaatkan di berbagai materi. Terutama 

HP Reveal merupakan salah satu aplikasi yang memberikan kemudahan pada 

pengguna maupun pengembang dalam menciptakan 3D Augmented Reality 

sesuai keinginan mereka. 

2. Bagi penelitian selanjutnya mungkin dapat mengembangkan teknologi 

Augmented Reality dengan memanfaatkan HP Reveal atau aplikasi pendukung 

lain sehingga tampilan 3D tidak hanya berupa video. 


