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BAB V
KAJIAN DAN SARAN 

Pada bab terakhir ini, akan dibahas mengenai kajian produk pengembangan yang telah direvisi, saran pemanfaatan produk, diseminasi (penyebaran produk), dan pengembangan produk lebih lanjut.

Kajian Produk yang Telah Direvisi
Penelitian dan pengembangan ini menghasilkan produk media pembelajaran matematika berbasis multimedia interaktif yang dikemas dalam bentuk CD Pembelajaran dan dapat dioperasikan di laptop atau komputer. Pengembangan media pembelajaran ini dikembangkan dengan model pengembangan yang mengacu pada rancangan penelitian dan pengembangan modifikasi dari model pengembangan Borg & Gall (1985).
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Model pengembangan ini menggunakan 10 tahap yang terdiri dari         (1) tahap penelitian dan pengumpulan informasi awal, (2) tahap perencanaan,            (3) tahap pengembangan format produk awal, (4) tahap uji coba awal oleh validasi, (5) tahap revisi produk, (6) tahap uji coba lapangan, (7) tahap revisi produk, (8) tahap uji lapangan, (9) tahap revisi produk akhir, (10) tahap desiminasi dan implementasi. Punaji Setyosari, Metode Penelitian dan Pengembangan ... hlm. 205-207 Dengan perubahan seperlunya yakni dalam penelitian dan pengembangan ini tidak melewati langkah 8 dan 9 dikarenakan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya dari peneliti.
Materi yang dibahas pada produk pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif ini adalah barisan dan deret aritmatika SMK. Media pembelajaran ini terdiri dari beberapa menu yang bisa dioperasikan dan membantu siswa dalam belajar. Terdapat fasilitas simulasi dan tes sebagai penunjang konsep dan dikerjakan secara individu sebagai pengukur keberhasilan dari standart kompetensi yang diharapkan. Jgyuguyfguyfjfjffyuffufffffjjffjfjjfjfjfjff
Pengembangan media pembelajaran ini divalidasikan kepada ahli media, ahli materi, dan praktisi lapangan yakni seorang guru matematika dari sekolah tempat penelitian. Hasil validasi dari semua ahli menunjukkan bahwa pengembangan media pembelajaran matematika berbasis multimedia interaktif ini valid/ layak untuk digunakan di kelas XI Akuntansi 1 UPTD SMK Negeri 1 Boyolangu Tulungagung tahun ajaran 2013/ 2014. Hal ini dibuktikan dengan validasi dari ahli pembelajaran dan prestasi belajar kelas percobaan meningkat (diukur dari postest).
Hasil analisis data dari angket ahli media I mendapat persentase 97% dan ahli media II mendapat 96%, yang artinya produk pengembangan valid/ layak untuk digunakan, dari ahli materi I mendapat persentase 93% dan ahli materi II mendapat persentase 88%, yang artinya valid/ layak untuk digunakan, dan analisis data dari praktisi lapangan memperoleh persentase 89%, yang artinya produk pengembangan valid/ layak untuk digunakan. Adapun hasil analisis data dari postest dengan menggunakan analisis t-test SPSS 16.0 menunjukkan taraf signifikansi 0,049 < 0,05, yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas yang diberikan tindakan dengan kelas kontrol.
Adapun nilai rata-rata kelas tindakan yang menggunakan produk pengembangan adalah 81,51, sedangkan kelas kontrol yang tidak menggunakan produk pengembangan adalah 74,67. Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa produk pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif memang valid dan efektif serta layak untuk digunakan dan dapat meningkatkan prestasi belajar. Dari segi kepraktisan, media pembelajaran ini telah dinilai praktis. Hal ini disebabkan media ini memenuhi beberapa indikator antara lain :
	Validator telah menyatakan bahwa media pembelajaran yang dikembangkan layak digunakan dengan sedikit atau tanpa revisi. Pernyataan ini tercantum di lembar validasi.
	Berdasarkan tabulasi hasil evaluasi uji coba, persentase siswa tuntas 87 % yang menunjukkan bahwa penilaian hasil evaluasi siswa sangat baik.
	Rata-rata persentase pertanyaan siswa berdasarkan hasil analisis lembar pengamatan aktivitas pengguna media pembelajaran 15% yang menyatakan media pembelajaran dapat digunakan dengan tanpa revisi. 

Tiga indikator ini telah memenuhi syarat kepraktisan media pembelajaran. Hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhfsfshhhh
Saran Pemanfaatan, Diseminasi, dan Pengembangan Produk Lebih Lanjut
Supaya produk pengembangan media pembelajaran matematika berbasis multimedia interaktif dapat dimanfaatkan secara maksimal, maka perlu diberikan beberapa saran yang terkait, diantaranya :

Saran Pemanfaatan Produk
Saran pemanfaatan produk pengembangan media pembelajaran matematika berbasis multimedia interaktif adalah sebagai berikut:
	Siswa diharapkan mengikuti dan membaca petunjuk yang ada dalam media pembelajaran dengan seksama sehingga ketika masuk dalam program tes benar-benar sudah ready.

Siswa diharapkan membaca buku-buku atau sumber belajar terkait yang lain, sehingga dapat menambah pengetahuan tentang materi yang dipelajari.
Siswa diharapkan mengerjakan semua perintah, latihan-latihan soal dan tes yang ada, serta mendiskusikan setiap masalah yang belum mereka temukan jawabannya, sehingga peserta didik memiliki pengetahuan yang baik.

Saran Diseminasi Produk
Produk pengembangan media pembelajaran matematika berbasis multimedia interaktif ini dapat disebarluaskan (digunakan) di semua kelas di sekolah yang bersangkutan, atau bahkan di semua sekolah menengah kejuruan di kabupaten Tulungagung, namun penyebaran produk pengembangan harus tetap memperhatikan dan memperhitungkan karakteristik dari siswa, sehingga penyebaran produk tidak sia-sia.


Saran Pengembangan Produk Lebih Lanjut
Adapun saran pengembangan produk lebih lanjut adalah sebagai berikut:
	Bagi semua pihak yang ingin mengembangkan produk lebih lanjut, bisa dengan cara menambahkan materi-materi lain, sehingga produk yang dihasilkan lebih komprehensif, karena produk ini hanya memuat materi barisan dan deret aritmatika.

Produk yang dikembangkan tidak hanya digunakan secara offline namun bisa dikembangkan dengan sistem online, sehingga siswa bisa mengakses dan menggunakan media pembelajaran tanpa harus mengcopy sofware media pembelajaran. Namun kesemuanya itu harus mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan siswa, sehingga produk yang dihasilkan memang benar-benar tepat guna.
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