
 

 

79 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kemudian dihubungkan 

dengan rumusan masalah maka dapat disimpulkan bahwa: Pertama, media 

evaluasi pembelajaran ketika tes formatif yang digunakan di SMA Negeri 3 Kota 

Sukabumi adalah kertas. Adapun jenis kertas yang digunakan ketika proses tes 

formatif ada dua, yaitu HVS ukuran A4/F4 untuk lembar soal dan kertas dari buku 

catatan peserta didik sebagai media menjawab soal. Kemudian, media yang 

digunakan untuk UAS yaitu Xambro USBN Aksoftware, yaitu sebuah aplikasi 

berbasis android yang menyediakan layanan server untuk evaluasi pembelajaran.  

Kedua, pengembangan perangkat lunak wondershare quiz creator telah 

selesai dilakukan. Adapun tahap-tahap pengembangan meliputi tahap pertama 

perumusan potensi dan masalah; kedua pengumpulan data yang dibutukan; ketiga 

peneliti mulai membuat desain media; tahap keempat validasi desain dilakukan 

dua kali; kelima, media direvisi; keenam uji coba media pada kelas skala kecil 

dengan subjek peserta didik kelas X IPS 3,  ketujuh revisi media dilakukan untuk 

memperbaiki kekurangan media yang ditemukan ketika proses uji coba; kedelapan 

uji coba media skala besar dengan melibatkan peserta didik kelas X IPS 3 dan X 

MIPA 1; kesembilan, revisi media akhir, media dapat dikategorikan sebagai 

prototipe sehinnga dapat digunakan untuk proses evaluasi pembelajaran bahasa 

Indonesia pada materi debat.  

Ketiga, berdasarkan pada penilaian para validator diketahui hasi sebagai 

berikut: ahli media memberikan nilai total nilai 90,91%; Ahli materi memberikan 

total nilai terhadap media sebesar 87,28%; dan ahli pembelajaran memberikan 

total nilai 85,45%. Berdasarkan pada penilaian tersebut maka media dinyatakan 

sangat layak. Kemudian berdasarkan pada angket yang disebarkan kepada peserta 

didik diketahui bahwa respon peserta didik pada setiap indikator 50% menyatakan 
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“Ya”, artinya media evaluasi pembelajaran mendapatkan respon positif dari 

peserta didik. Berdasarkan pada data tersebut, H1 diterima dan H0 di tolak.  

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan yakni sebagai 

berikut. 

1. Pendidik harus lebih kreatif dalam mengembangkan media pembelajaran, 

termasuk media evaluasi pembelajaran yang berbasis ICT/CBT untuk 

mempermudah dan mempercepat proses evaluasi pembelajaran.  

2. Pendidik dapat menggunakan media evaluasi pembelajaran yang telah 

dikembangkan untuk proses tes formatif pada materi debat.  

3. Berdasarkan penelitian ini, dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk 

penelitian selanjutnya, terutama pengembangan media tepat guna untuk 

proses pembelajaran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


