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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan  

Kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan hasil research and development 

Media Pembelajaran CD Interaktif terdapat beberapa hal:  

1. Pengembangan Media Pembelajaran CD Interaktif pada materi senam lantai 

dengan cara menampilkan animasi sederhana, audio dan video menjadi 

media yang sangat menarik perhatian para siswa / siswi di SMK N 1 

Sukalarang karena bagi mereka ketika pelajaran PJOK tidak bisa di 

peraktekan langsung karena berbagai kendala CD Interaktif ini menjadi 

solusinya karena bisa belajar dengan mandiri dan juga efektif dan efisien. 

2. Pengembangan Media Pembelajaran CD Interaktif dikembangkan melalui 

beberapa tahap yaitu (1) Potensi dan Masalah, (2) Pengumpulan Data, (3) 

Desain Produk, (4) Validasi Desain, (5) Revisi Desain, (6) Uji Coba Produk, 

(7) Revisi Produk, (8) Uji Coba Pemakaian / Lapangan, (9) Revisi Produk, 

dan (10) Produksi Masal. Dari beberapa langkah penilitian dan 

pengembangan yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa peneliti 

menggunakan metode penelitian dan pengembangan hingga tahap ke-9 

dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya.  

3. Dari hasil pengembangan dihasilkan Media Pembelajaran CD Interaktif 

dengan skor rata-rata yang di diberikan oleh ahli materi yaitu 4,3 dengan 

kategori “Sangat Layak”, ahli desain yaitu 4,3 dengan kategori “Sangat 

Layak”, ahli media yaitu 3,5 dengan kategori “Layak”, uji coba kelas 

terbatas oleh 6 siswa yaitu 4 dengan kategori “Layak” dan uji coba lapangan 

oleh 20 siswa yaitu 4,6 dengan kategori “Sangat Layak” sehingga Media 

Pembelajaran CD Interkatif dapat digunakan dalam pembelajaran 

Pendidikan Jasmani Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) karena merupakan 

media pembelajaran yang layak. 
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B. Saran  

Saran dari penelitian ini berdasarkan hasil research and development Media 

Pembelajaran CD Interaktif terdapat beberapa hal:  

1. Bagi Guru 

Untuk guru lebih di tingkatkan lagi pengetahuan tentang IT nya dan 

pengembangan media pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman 

saat ini, agar bisa lebih mengembangkan CD Interkatif dengan versi yang 

beragam.  

2. Bagi Siswa 

Untuk siswa dengan adanya media pembelajaran ini lebih di tingkatkan 

semangat dalam belajar pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan 

Kesehatan (PJOK) dan tidak terlalu terpaku pada guru dan buku paket saja, 

karena dalam CD Interaktif sudah terdapat video dan quiz latihan yang menarik 

agar bisa belajar secara mandiri. 

3. Bagi Sekolah  

Media pembelajaran CD Interaktif perlu dikembangkan lebih lanjut lagi 

oleh pihak sekolah  SMK N 1 Sukalarang karena  merupakan media yang 

efektif, efisien dan menarik bagi para siswa, selain menarik CD Interaktif 

membuat siswa belajar secara mandiri dan bisa belajar kapan saja dan dimana 

saja. Media pembelajaran CD Interaktif  merupakan media pembelajaran yang 

bisa di pakai berulang kali. 

 

 


