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BAB V 

PENUTUP  

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Produk yang dihasilkan dalam penelitian berupa Aplikasi Game Flash  

Matematika dengan materi sistem koordinat untuk siswa kelas VIII SMP 

telah melalui proses validasi. Berdasarkan penilaian validator pada aspek 

materi diperoleh skor 41,5 dengan persentase 83% dengan kategori sangat 

baik. Aspek tampilan memperoleh skor 47 dengan persentase 94% dengan 

kategori sangat baik. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini 

adalah aplikasi game flash yang dihasilkan dinyatakan valid.  

2. Kepraktisan penggunaan aplikasi game flash berdasarkan hasil penilaian 

diperoleh skor rata-rata 48,6 dengan persentase 97,2% dengan kategori 

sangat baik. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil tersebut 

adalah aplikasi game flash yang dihasilkan praktis digunakan sebagai sarana 

belajar siswa. 

3. Keefektifan aplikasi game flash matematika pada materi sistem koordinat 

memenuhi 2 indikator efektif, yaitu : 

a. Persentase ketuntasan siswa pada posttest 100% dan mengalami 

peningkatan dari persentase pretest yang diambil sebelum aplikasi game 

flash diberikan kepada siswa. Rata-rata nilai posttest dan peningkatan 

siswa yang menggunakan aplikasi ini lebih tinggi dari siswa yang tidak 

menggunakannya. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil 

tersebut adalah aplikasi game flash yang dihasilkan efektif digunakan 

sebagai suplemen belajar siswa. 

b. Hasil analisis lembar pendapat siswa mendapat respons positif dari siswa. 

Sebanyak 78,26% siswa menyatakan bahwa aplikasi ini menarik, karena  

dapat digunakan untuk belajar sambil bermain kapan saja dan setuju 

apabila aplikasi ini disusun untuk materi pelajaran lain dengan alasan 
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menambah wawasan baru yang sangat bermanfaat. Kesimpulan yang 

dapat diambil berdasarkan hasil tersebut adalah aplikasi game flash yang 

dihasilkan efektif digunakan sebagai suplemen belajar siswa. 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, maka penting agar aplikasi game flash dapat 

dikembangkan lebih lanjut dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:  

1. Aplikasi game flash matematika untuk siswa kelas 8 SMP ini dapat 

dilanjutkan oleh peneliti lain untuk materi yang lain. 

2. Peneliti yang akan mengembangkan aplikasi game flash matematika 

mengkonversi aplikasi agar dapat diinstal tidak hanya di komputer atau 

laptop saja, akan tetapi juga handphone android atau media yang lain 

sehingga akan lebih ringan dan simpel untuk dibawa kemana-mana. 

3. Penggunaan aplikasi game flash tidak hanya sebagai sarana belajar mandiri 

di rumah tetapi juga sebagai sarana belajar terbimbing di sekolah. 

4. Pengembangan aplikasi game flash lebih lanjut dapat dilakukan untuk 

semua mata pelajaran. 

 




