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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil temuan dan hasil analisis yang didapat dari tahapan studi 

pendahuluan, uji coba terbatas dan uji coba luas, maka penulis dapat menarik 

beberapa simpulan  sebagai hasil akhir dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Kondisi Pelaksanaan Pembelajaran TIK sebelum Pelaksanaan Penelitian 

Proses pembelajaran TIK di Kota Ambon selama ini berpusat pada guru, 

metode yang digunakan  rata-rata ceramah, guru cenderung mengejar target 

ketuntasan kuriklum dan mengabaikan proses dan hasil, akhirnya hasil belajar 

siswa rata-rata di bawah Kriteria Ketuntasan Minimum yang ditetapkan 

sekolah. Oleh karena itu hendaknya guru beralih dari pembelajaran 

konvensional kepada pembelajaran bermedia, salah satu media yang dianggap 

cukup efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa adalah pembelajaran 

melalui  multimedia berbasis komputer model simulasi. 

2. Multimedia berbasis komputer model simulasi untuk Meningkatkan 
Hasil Belajar Siswa 

Multimedia berbasis komputer model simulasi yang dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran TIK SMP/MTs di Kota Ambon adalah 

multmedia yang telah dihasilkan peneliti melalui proses pengembangan dan 

telah melalui perbaikan pada tahap penilaian ahli serta penyempurnaan pada  

tahap ujicoba. Pada penerapannya, multimedia ini mampu meningkatkan hasil 
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belajar siswa SMP/MTs Negeri di Kota Ambon. Hal ini dapat dilihat dari 

peningkatan  hasil belajar siswa yang cukup signifikan pada setiap level 

sekolah, baik pada sekolah level tinggi, sedang maupun sekolah level rendah. 

Begitupun multimedia berbasis komputer model simulasi ini  juga dapat 

diterapkan di setiap level sekolah, karena  dari hasil uji coba, tidak ada 

perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa di sekolah level tinggi, 

sedang  maupun sekolah level  rendah. Dengan demikian multimedia berbasis 

komputer model simulasi ini sangat cocok diterapkan di SMP/MTs Negeri di 

Kota Ambon dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Multimedia 
Berbasis Komputer Model Simulasi 
 
Pada penerapan multimedia berbasis komputer model simulasi ini terdapat 

berbagai faktor yang mempengaruhi, baik faktor pendukung maupun 

penghambat. Faktor pendukung berupa ketersediaan sarana prasarana, 

tingginya minat siswa, dan dukungan pihak sekolah perlu dimanfaatkan dan 

diberdayakan sebaik mungkin untuk menunjang  kelancaran proses  

pembelajaran. Sedangkan, faktor penghambat berupa keterbatasan 

pengetahuan guru dan faktor ekonomi keluarga, perlu diantisipasi sedemikian 

rupa sehingga tidak menghambat proses pembelajaran. 
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B. Rekomendasi 

Melihat begitu besar dampak dan manfaat multimedia interaktif berbasis 

komputer model simulasi, maka penelitian merekomendasikan beberapa hal 

berikut,  kepada : 

 
1. Tenaga Pengajar 

Tenaga pengajar hendaknya mampu meningkatkan pemahaman dan 

kemampuannya dalam bidang akademis maupun profesinya dalam 

mengembangkan berbagai media yang bervariasi, sehingga mampu 

membimbing siswa dalam pelaksanaan pembelajaran.  

 

2. Siswa 

Hendaknya siswa rajin memanfaatkan multimedia CD interaktif yang tersedia 

di sekolah untuk mengasah keterampilannya dalam mengoperasikan 

komputer dalam program pembelajaran, tidak hanya di laboratorium saja. 

Sebisa mungkin siswa mengikuti perkembangan dengan memanfaatkan 

warung internet (warnet) atau tempat lain yang bisa dijadikan sarana belajar 

TIK. 

 

3. Pihak Sekolah 

Hendaknya kepala sekolah dan komite sekolah berperan aktif dalam 

pengadaan media dan sumber belajar untuk mendukung pembelajaran TIK, 

sehingga akan meningkatkan mutu pendidikan bagi sekolahnya. Pemanfaatan 
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sarana yang ada di sekolah oleh guru, hendaknya difasilitasi oleh kepala 

sekolah dan komite sekolah. 

 

4. Instansi  Dinas Pendidikan  

Hendaknya memfasilitasi kebutuhan belajar siswa, mensosialisasikan 

multimedia berbasis komputer model simulasi yang dikembangkan dalam 

penelitian ini sebagai model dan acuan dalam pelaksanaan inovasi dan 

peningkatan mutu pendidikan. 

 

5. Peneliti Lain 

Hendaknya penelitian ini dijadikan rujukan dan motivasi dalam 

mengembangkan multimedia berbasis komputer model simulasi dalam 

pembelajaran TIK di SMP/MTs. Dalam penelitian ini cukup terbatas pada  

materi microsoft excel 2007 di kelas VIII tingkat SMP/MTs. Masih terbuka 

kesempatan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti dari segi atau aspek 

lainnya  dan level kelas yang berbeda.  

 


