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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pengembangan yang sudah 

dilaksanakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan media baca e-

book retells dengan menggunakan model ADDIE menghasilkan sebuah media 

baca yang layak digunakan dengan menyajikan materi sejarah angka. Media e-

book retells telah melalui proses pelaksanaan dari model ADDIE, mulai dari tahap 

analisis, perancangan, pengembangan, implementasi maupun evaluasi. Media e-

book retells di implementasikan di SDN Sumberejo I pada kelas II. Penilaian yang 

didapatkan dari ahli media dan ahli materi juga cukup baik yaitu mendapatkan 

82% skor dari ahli media dan 75% skor dari ahli materi yang artinya media layak 

digunakan. Respon guru maupun respon siswa juga mendapatkan hasil yang 

cukup baik yaitu mendapatkan 98% skor dari  respon guru dan 80% dari respon 

siswa. 

B. SARAN 

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai media baca e-book retells yang 

di implementasikan di SDN Sumberejo I dengan menyajikan materi sejarah 

angka, terdapat saran-saran yang diperlukan untuk dapat memperbaiki 

pengembangan selanjutnya yaitu: 

1. Bagi pihak sekolah, dapat menerapkan media e-book retells di sekolah dalam 

pelaksanaan GLS (Gerakan Literasi Sekolah) terutama literasi numerasi namun 

harus memiliki alat-alat penunjang dalam pelaksanaan karena media e-book 

retells hanya bisa digunakan menggunakan alat-alat tertentu terutama laptop 
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serta tempat atau ruang baca yang nyaman untuk dapat menciptakan suasana 

baca yang kondusif. 

2. Bagi guru, media baca e-book retells dapat dimanfaatkan oleh guru sebagai 

inovasi baru dalam membangkitkan semangat siswa dalam membaca, tidak 

hanya dalam pelaksanaan waktu baca rutin singkat namun juga bisa digunakan 

kapan saja. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, media baca e-book retells masih memiliki 

kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki terutama kelemahan pada materi 

yang kurang luas dalam penggambaran cerita serta penggambaran karakter-

karakter maupun latar gambar karena media e-book retells hanya berbentuk 

2D.  

4. Bagi siswa, media e-book retells dapat di manfaatkan sebagai media baca pada 

saat melaksanakan program GLS (Gerakan Literasi di Sekolah) namun 

sebelum itu siswa harus mengetahui cara kerja atau cara penggunaan media 

untuk bisa menggunakan secara baik. 

 


