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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan Tentang Produk 

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai penelitian pengembangan Media 

Pembelajaran Interaktif English for Technology dapat disimpulkan bahwa: 

1. Media pembelajaran interaktif English for Technology dikembangkan 

menggunakan metode Research and Development dengan model pengembangan 

ADDIE dan digunakan pada mata pelajaran Bahasa Inggris di kelas XI TKJ. 

Sesuai dengan jurusan penggunanya, media pembelajaran interaktif ini 

mengadopsi istilah-istilah teknik komputer dan jaringan didalamnya dengan 

pokok bahasan Procedure Text. Media dilengkapi dengan fitur video, audio, dan 

feedback bagi pengguna. Dengan dikembangkan media ini, pengguna dapat 

mengendalikan sendiri apa yang hendak dipelajari sehingga dapat membantu 

belajar secara mandiri. 

2. Hasil rata-rata uji kelayakan materi media pembelajaran interaktif English for 

Technology masuk kategori Sangat Baik dengan nilai 3.15. Hasil rata-rata uji 

kelayakan media adalah 3,26 dengan predikat Sangat Baik. Sedangkan hasil rata-

rata keseluruhan uji kelayakan yang dilakukan oleh responden adalah 3,24 

dengan predikat Sangat Baik. Secara keseluruhan dari hasil uji kelayakan ahli 

materi, ahli media dan uji kelayakan responden media pembelajaran interaktif 

English for Technology pokok bahasan Procedure Text kelas XI TKJ SMK N 1 



111 
 

Klaten menggunakan Adobe Flash CS6 ini sangat layak digunakan untuk 

pembelajaran. 

B. Saran Pemanfaatan Produk  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran-saran yang dapat diberikan 

antara lain: 

1. Penelitian ini hanya fokus pada pengembangan dan uji kelayakan media 

pembelajaran, sehingga bagi penelitian selanjutnya dapat dikaji lebih lanjut 

tentang uji efektivitas penggunaan media dalam pembelajaran atau pengaruh 

penggunaan produk dalam pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. 

2. Karena keterbatasan waktu, media ini hanya diujicobakan dan disebarkan pada 

kelas XI TKJ SMK Negeri 1 Klaten saja, sehingga selanjutnya dapat 

dikembangkan penyebarannya ke kelas atau sekolah lain.  

C. Diseminasi dan Pengembangan Produk Lebih Lanjut 

Pengembangan produk Media pembelajaran interaktif English for Technology pokok 

bahasan Procedure Text kelas XI TKJ SMK Negeri 1 menggunakan Adobe Flash CS 

6 ini dapat diperluas, diantaranya: 

1. Pengembangan produk lebih lanjut agar dapat diakses di mobile. Sehingga akses 

media lebih luas lagi. 

2. Kompetensi dasar yang dibahas pada produk ditambahkan. Sehingga materi 

pembeajaran yang dapat dipelajari dari media tidak hanya terbatas pada pokok 

bahasan Procedure Text saja. 
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3. Materi video dan animasi yang relevan ditambahkan lagi. Sehingga produk 

semakin menarik dan interaktif.  

 

 

 


