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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

           Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Prosedur yang dilakukan dalam tahap pengembangan media pembelajaran ekonomi 

berbasis aplikasi android pada mata pelajaran ekonomi materi pendapatan nasional 

kelas XI IPA SMAN Colomadu melalui proses (1) Analisis kebutuhan dan masalah 

(analyze) , (2) Desain Produk (Desain), 3) Pengembangan, 4) Implementasi, 5) 

Evaluasi. Tahapan yang dilakukan didalam dalam penilaian bersumber dari ahli 

materi, ahli media, subyek uji coba dan subyek eksperimen. 

2. Hasil penilaian kelayakan pengembangan pembelajaran Mobile Learning dengan 

menggunakan media pembelajaran ekonomi berbasis aplikasi android, penilaian dari 

ahli materi memperoleh kriteria sangat layak. Hasil penilaian ahli media tentang 

kelayakan media pembelajaran ekonomi berbasis aplikasi android memperoleh 

kriteria layak. Sedangkan pada hasil penilaian kelayakan media dari subyek uji coba 

produk memperoleh kriteria layak. Sedangkan penilaian dari subyek uji eksperimen 

memperoleh kriteria layak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

ekonomi berbasis apliakasi android pada mata pelajaran ekonomi materi pendaptan 

nasional memiliki kelayakan untuk digunakan sebagai media dalam pembelajaran. 

3. Pendapat siswa mengenai pembelajaran Mobile Learning berbasis aplikasi media 

pembelajaran ekonomi menurut angket saat uji coba dan uji eksperimen siswa 

berpendapat media M-learning berbasis aplikasi android memiliki kelayakan untuk di 

gunakan sebagai media pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam belajar, 

sehingga ada variasi dalam metode pembelajaran. 
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B. Implikasi 

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian dapat dikemukakan impikasi sebagai berkut: 

1. Hasil penelitian pengembangan media pembelajaran ekonomi berbasis aplikasi 

android dengan metode pengembangan ADDIE bisa dijadikan dasar pengembangan 

media yang digunakan dalam metode pembelajaran yang menggunakan aplikasi 

android 

2. Hasil pengembangan media pembelajaran ekonomi berbasis aplikasi android  dapat 

dijadikan refrensi bagi guru sebagai sarana atau alat dalam pembelajaran dan 

memanfaatkan seluruh alat yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran 

3. Hasil pengembangan bisa dijadikan variasi lain dalam penyampaian materi 

pembelajaran sehingga siswa tidak bosan dengan cara belajar yg digunakan oleh guru. 

 

C. Saran  

1. Saran Untuk Guru 

           Guru harus berinovasi dalam proses pembelajaran sehingga siswa tetap 

bersemangat dalam belajar dan tujuan pembelajaran dapat tercapai, tidak hanya pasif 

dengan cara mengajar yang sama. Guru dapat menggunakan metode mobile learning 

dengan media pembelajaran ekonomi berbasis aplikasi android sebagai media 

pembelajaran. 

2. Saran Untuk Siswa 

          Siswa dapat mengikuti perkembengan media ataupun metode pembelajaran 

yang digunakan oleg guru dengan menggunakan Media pembelajaran M-Learning 

untuk belajar didalam ruang kelas ataupun di luar kelas, sehingga siswa tidak bosan 

dengan cara belajar yang monoton.  

3. Kepala Sekolah 

           Kepala sekolah agar lebih memasimalakan fungsi dari fasilitas yang ada 

disekolah, jika perlu adanya upgrade atau pelengkapan fasilitas yang menunjang 

sarana belajar sehingga fasilitas di sekolah bukan hanya sebagai pelengkap akreditasi 
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tetapi juga berfungsi denga sebagai mana fungsinya sebagai penunjang dalam proses 

pembelajaran. 

4. Mahasiswa  

            Mahasiswa khususnya Fakulitas Kegururan dan Ilmu Pendididkan dapat 

menciptakan, memproduksi media atau mengembangkan lagi media yang sudah ada 

sehingga memunculkan inovasi-inovasi dalam proses pembelajaran dan di harapkan 

media-media tersebut dapat bermanfaat bagi siswa dalam membantu dalam memahami 

materi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


