
78

BAB V

PENUTUP

A. Kajian Produk yang Telah Direvisi

Hasil akhir aplikasi pembelajaran Kahoot berbasis kontekstualini tidak

langsung didapat tanpa adanya suatu analisis dan perbaikan. Aplikasi

Kahoot berbasis kontekstualini telah mengalami beberapa tahap pengujian

yang melibatkan 2 orang ahli yaitu 1 orang ahli media dan 1 orang ahli

materi untuk menguji kevalidan produk aplikasi pembelajaran, kemudian diuji

cobakan pada kelompok kecil sebanyak 17 peserta didik dan diambil sampel

sebanyak 10 peserta didik di kelas XI IPS 4 SMA Negeri 6 Metro untuk

menguji kepraktisan aplikasi Kahoot berbasis kontekstual. Berdasarkan

rekapitulasi data yang telah dilakukan, aplikasi Kahoot berbasis kontekstual

sudah memenuhi kriteria “Sangat Layak” denganskor rata-rata 90% dari uji

kelayakan tahap akhir dengan ahli media yaitu Bapak Supriyo, M.Pd.Dari

segi materi pun tentunya sudah memenuhi kriteria “Sangat Layak/Sangat

Valid” untuk digunakan dengan skorrata-rata 98%dari uji kelayakan tahap

akhir ahli materi yaitu Ibu Endang Suharti S.Pd. Dan dari kepraktisan aplikasi

Kahoot tersebut tentunya sudah memenuhi kriteria “Sangat Praktis” dengan

skor rata-rata 98% dari uji kepraktisan yaitu dengan peserta didik kelas XI

IPS 4 SMA Negeri 6 Metro.

Kriteriatersebut disesuaikan dengan kriteria tingkat kelayakan

berdasarkanpersentase menurut Riduwan dan Akdon (2013:18).Revisi

produk tetap dilakukan sesuai saran dan masukan oleh paraahli dan peserta

didik meskipun sudah memenuhi kriteria “Sangat Layak”, revisi initetap

dilakukan supayahasil dari pengembangan aplikasi Kahoot berbasis
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kontekstual tersebut dapat menjadi aplikasi yang lebih valid dan praktis

untuk digunakan serta dapat memenuhi kebutuhan dalam pembelajaran di

sekolah baik untuk guru maupun untuk peserta didik.

1. Kelebihan Aplikasi Kahoot

1) Dapat membantu peserta didik dalam belajar sehingga lebih praktis

dan tidak membosankan.

2) Pembelajarannya pun bersifat lebih modern karena menggunakan

aplikasi.

3) Peserta didik lebih mudah memahami pembelajaran karena dapat

digunakan dimanapun berada dan aplikasinya pun berasal dari

android masing-masing peserta didik.

4) Penyajian soal dalam aplikasi disertai dengan gambar yang

berhubungan dengan materi pertumbuhan dan pembangunan

ekonomi sehingga peserta didik lebih paham terhadap soal yang

akan dijawab.

5) Peserta didik dapat mempelajari atau mengulas kembali materi yang

telah diajarkan melalui gadget masing-masing peserta didik.

6) Mengerjakan latihan soal tidak perlu lagi menggunakan buku tulis

atau menyobek kertas seperti biasanya dikarenakan dalam aplikasi

sudah  terdapat pilihan jawaban untuk menjawab sehingga dapat

langsung dijawab dengan menekan tombol yang tersedia. Setelah

menjawab soal tersebut, peserta didik dapat langsung melihat

jawaban dan skor yang diperoleh dari soal yang telah mereka jawab

sehingga dapat menjadi lebih efisien dalam pembelajaran.
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2. Kelemahan Aplikasi Kahoot

1) Harus mendownload aplikasi pada playstore terlebih dahulu jika ingin

digunakan.

2) Terbatasnya jaringan internet akan sangat sulit untuk mengakses

aplikasi Kahoot.

Aplikasi Kahoot pada mata pelajaran Ekonomi yang dikembangkan ini

memiliki kelebihan yaitu mudah digunakan dan diakses kapanpun sebab

aplikasi tersebut berasal dari masing-masing android peserta didik.

Meskipun memiliki banyak kelebihan dan dapat menarik perhatian peserta

didik, aplikasi Kahoot ini juga mempunyai kelemahan yaitu aplikasi tersebut

dapat dihapus kapanpun oleh peserta didik karena terdapat dalam android

mereka. Serta jaringan internet yang terbatas akan menyulitkan peserta didik

untuk mengakses dan memanfaatkannya.

Berdasarkan kelebihan dan kelemahan aplikasi Kahoot yang peneliti

kembangkan, tentunya masih diperlukan adanya persiapan dari guru

sebelum memulai pembelajaran seperti, guru harus menjelaskan materi

terlebih dahulu atau menjabarkan materi secara lebih rinci dikarenakan

aplikasi tersebut tidak terdapat pembahasan materi karena hanya berupa

poin soal untuk dijawab dan peserta didik pun harus benar-benar

memperhatikan tentang penjelasan yang diberikan agar dapat tercapai

tujuan pembelajaran yang diinginkan.

B. Saran, Pemanfaatan, Diseminasi, dan Pengembangan Lanjutan Produk

Pengajuan saran diarahkan ke tiga sisi, yaitu saran untuk

keperluankemanfaatan produk, saran untuk diseminasi produk ke sasaran

yang lebihluas, dan saran untuk keperluan pengembangan lebih lanjut

mengenaiproduk. Secara rinci saran yang diajukan adalah sebagai berikut :
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1. Saran Pemanfaatan Produk

a. Bagi Peserta Didik

Aplikasi Kahoot berbasis kontekstual disarankan untuk dapat

dimanfaatkan oleh peserta didik secara mandiri dalam membantu

memahami materi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi karena

terdapat banyak latihan soal untuk mereka jawab khususnya dikelas

XIIPS 4 SMANegeri 6 Metro. Aplikasi Kahoot berbasis kontekstual

dapat dipergunakan di sekolah manapun dan dapat digunakan

dimanapun, sebab produk ini dapat langsung diakses dan

dipergunakan tanpa harus mengunakan alat yang rumit karena hanya

menggunakan android masing-masing peserta didik atau dengan

komputer dan laptop untuk mengoperasikannya.

b. Bagi Guru

Diharapkan aplikasi Kahoot ini dapat digunakan sebagai

media alternatif yang dapat dipergunakan oleh gurudalam membuat

soal sehingga menjadi lebih praktis dan lebih menarik ketika

digunakan. Gurudisarankan untuk menambahkan soal yang

berhubungan dengan materi yang sesuai dengan yang ingin

diajarkan.Dengan menambahkan penjelasan terlebih dahulu sebelum

memulai pembelajaran, maka peserta didik akan dapat lebih mengerti

dan lebih memahami atas soal yang diberikan.

c. Bagi Penulis

Pengembangan aplikasi Kahoot dapat dijadikan sebagai

referensi untuk mengembangkan media pembelajaran yang menarik

dan modern.
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2. Saran Diseminasi Produk

Pengunaan aplikasi Kahoot ini dapat digunakan di semua kelas IPS

maupun IPA. Penyebaran produk ini juga dapat dilakukan untuk

mendapatkan berbagai masukan, dan akan menghasilkan produk yang

lebih baik lagi dan dapat dimanfaatkan oleh peserta didik lainnya.

Peneliti menyarankan ketika akan mengembangkan suatu produk agar

memperhatikan kembali tahapan yang harus dilakukan dalam penelitian

pengembangan.

3. Saran Pengembangan Lanjutan Produk

Produk ini masih terbatas pada materi Pertumbuhan dan Pembangunan

Ekonomi. Maka dari itu, perlu adanya pengembangan lebih lanjut

denganmateri lain pada mata pelajaran Ekonomi. Aplikasi Kahoot ini

bukan hanya dapat digunakan untuk peserta didik kelas XI Sekolah

Menengah Atas (SMA) saja, tetapi dapat digunakan untuk jenjang

pendidikan lain yang memungkinkan untuk menggunakan aplikasi

seperti Kahoot.
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