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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan permasalahan, tujuan penelitian, hasil analisis dan 

pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan : 

1. Dengan adanya sistem pembelajaran ini dapat memberikan ruang 

untuk siswa dan guru dalam berpartisipasi aktif untuk memberikan 

sumbangan atau masukkan saran terkait materi yang ada misalnya: 

guru memasukkan materi atau soal dengan penyelesaiannya, lalu 

siswa dapat berpartisipasi dalam bentuk penyelesaian baru yang 

menurutnya lebih mudah. 

2. Sistem pembelajaran ini dapat membantu siswa untuk lebih 

mengoptimalkan waktu belajar yang ada, baik disekolah maupun 

dirumah tanpa adanya interaksi langsung dengan guru.  

3. Sistem ini mampu mengatasi atau mengurangi suasana 

pembelajaran konvensional yang cenderung statis dan satu arah. 
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6.2 Saran 

Pembuatan web pembelajaran matematika berbasis web ini masih 

sangat sederhana dan masih mungkin untuk di kembangkan menjadi lebih 

baik, karena apa yang telah dibuat masih jauh dari sempurna dan memiliki 

banyak kelemahan, sehingga diberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Pembelajaran elektronik merupakan salah satu alternatif media 

pembelajaran interaktif yang mengembangkan sikap aktif ,mandiri dan 

kreatif, maka untuk peneliti selanjutnya media pembelajaran ini dapat 

dikembangkan pada materi pembelajaran untuk semua tingkat dan 

mata pelajaran yang lain. 

2. Untuk penelitian lebih lanjut, sebaiknya dilakukan pengembangan 

sejenis dengan menambahkan persiapan format penilaian keaktifan 

demi menghasilkan data yang lengkap.. 

3. Untuk penelitian lebih lanjut, sebaiknya dapat mengembangkan lagi 

fitur laporan penilaian siswa secara lebih rinci sebagai tolak ukur 

penguasaan materi yang di ajar. 

4. Sebelum pelaksanaan pembelajaran menggunakan media ini, guru 

harus dapat mempersiapkan komponen pendukung, seperti rencana 

pembelajaran yang lebih sistematis agar lancar serta jelas apa yang 

akan dilakukan, kemudian materi serta tugas di dalam pembelajaran 

elekronik harus sudah disediakan sebelum pembelajaran dimulai. 

5. Sistem ini dapat dikembangkan untuk pengelompokan materi secara 

langsung sesuai tingkat atau topik yang dipilih. 
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