BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Kemampuan pemecahan masalah pada kelas kontrol pada saat pretest rata-rata
berada pada kategori sangat kurang, dan setelah diberi perlakuan berupa
pembelajaran menggunakan media gambar dan dilakukan posttest

nilai

kemampuan pemecahan masalah pada kelas kontrol masih pada kategori sangat
kurang.
2. Kemampuan pemecahan masalah pada kelas eksperimen pada saat pretest ratarata berada pada kategori sangat kurang, sedangkan setelah diberi perlakuan
berupa pembelajaran menggunakan multimedia animasi dan dilakukan posttest
rata-rata kemampuan pemecahan masalah pada kelas eksperimen meningkat
menjadi pada kategori cukup.
3. Peningkatan kemampuan pemecahan masalah kelas kontrol ditinjau dari NGain diperoleh rata-rata N-Gain kelas kontrol berada pada kategori rendah,
sedangkan rata-rata N-Gain kelas eksperimen berada pada kategori sedang.
4. Respon mahasiswa terhadap penggunaan multimedia animasi pada saat proses
pembelajaran cacat kristal memberikan respon positif terhadap penggunaan
multimedia animasi dengan respon positif berada pada kategori tinggi.
Berdasarkan uraian di atas, penggunaan multimedia animasi pada proses
pembelajaran material teknik materi ajar cacat kristal dapat meningkatkan
kemampuan pemecahan masalah mahasiswa secara signifikan. Jadi, Penggunaan
multimedia animasi pada pembelajaran cacat kristal berpengaruh positif terhadap
peningkatan kemampuan pemecahan masalah.
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Berasarkan hasil penelitian dan simpulan, penulis memberikan saran yang
diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak yang terkait. Saran-saran
tersebut adalah.
1. Bagi dosen, disarankan agar dapat menerapkan multimedia animasi dalam
pembelajaran kognitif mata kuliah material teknik untuk meningkatkan
kemampuan pemecahan masalah mahasiswa.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan multimedia
animasi materi cacat kristal dengan mengintegrasikan animasi yang lebih
konkrit.
3. Multimedia animasi cacat kristal ini dapat digunakan pada proses pembelajaran
yang berhubungan dengan cacat kristal. Hal ini karena berdasarkan angket
respon mahasiswa termasuk dalam kategori tinggi dan berdasarkan judgment
ahli media dan ahli materi termasuk dalam kategori layak.
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