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BAB V 

SIMPULAN 

 

A. Simpulan 

             Berdasarkan tahapan penelitian yang telah dilakukan dalam 

mengembangkan adventure game dengan pokok bahasan pemrograman dasar, 

maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Rancang bangun multimedia interaktif berbentuk adventure game dengan 

model CORE  menggunakan algoritma runut balik meliputi lima tahapan yaitu 

analisis (studi literatur dan studi lapangan); desain (materi, flowchart, dan 

storyboard); pengembangan yang terdiri dari antarmuka multimedia, 

penerapan model CORE: Connecting, Organizing, Reflecting , dan Extending 

dilanjutkan pada pemberian balikan (menampilkan skor), pengulangan 

(menggunakan algoritma runut balik) dan penutup; pengujian sistem 

multimedia menggunakan black box testing dan validasi ahli; implementasi 

(uji coba produk dilapangan) dan penilaian; 

2. Setelah mencoba multimedia pembelajaran dapat dilihat bahwa skor rata-rata  

yang diperoleh kelas X dan XI berada pada kategori baik. Hal ini 

menunjukkan bahwa multimedia berpengaruh terhadap pemahaman siswa 

dalam mata pelajaran pemrograman dasar baik yang sudah mempelajari 

ataupun belum. 

3. Responden memberikan respon positif terhadap multimedia yaitu menjadi 

lebih memahami konsep dari materi pemrograman dasar, lebih termotivasi dan 

semangat belajar. Hal ini diperoleh berdasarkan angket penilaian dari aspek 

mekanis, elemen multimedia, struktur informasi, dokumentasi, dan kualitas isi 

/ materi dengan rata – rata presentase dari siswa kelas XI dan kelas X sangat 

baik. 
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B. Saran 

             Dari penelitian multimedia berbentuk adventure game dengan model 

CORE menggunakan algoritma runut-balik yang telah dilaksanakan, saran atau 

rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai sumber untuk pengembangan 

multimedia selanjutnya mengingat bahwa multimedia yang dihasilkan masih 

memiliki berbagai keterbatasan baik dalam tampilan, segi interaktifitas, bahkan 

fitur yang disediakan. Beberapa rekomendasi diantaranya: 

1. Penerapan algoritma runut balik harus dikembangkan lebih baik lagi karena 

pada penelitian ini peneliti hanya mengadopsi alur kerja tanpa menerapkan 

algoritma pada program dikearenakan keterbatasn aplikasi yang digunakan.  

2. Tantangan dalam game harus dikembangkan lagi agar siswa lebih termotivasi 

untuk belajar.  

3. Game dapat dikembangkan agar memfasilitasi sistem diskusi antar user 

dengan sistem. 

4. Untuk penelitian selanjutnya adventure game dapat digunakan ke perangkat 

portabel lainnya yang memudahkan siswa untuk belajar seperti pengembangan 

game pada smartphone, tab, dll. 

5. Game dapat menjadi solusi untuk siswa yang kesulitan belajar pemrograman 

dasar. 

6. Sebelum melaksanakan penelitian lakukan pengecekan kondisi laboratorium 

agar saat meng-instalasi game pada PC tidak mengalami kendala yang 

signifikan. 

7. Adanya penemuan baru setelah penelitian menunjukkan bahwa siswa 

mengalami kendala dalam kemampuan berhitung pada tahapan connecting di 

materi operasi aritmatika sehingga membutuhkan perhatian serius dari guru 

pemrograman dasar karena hal ini sangat berpengaruh pada pembahaman 

siswa saat  membuat program. 

8. Untuk penelitian yang selanjutnya sebaiknya dilakukan pengkajian 

pemahaman siswa yang sudah mendapatkan materi  pemrograman dasar 

seperti melaksanakan pretest. 



112 
 

 
Ashri Dinimaharawati, 2015 
PENGARUH MULTIMEDIA INTERAKTIF BERBENTUK ADVENTURE GAME MENGGUNAKAN ALGORITMA 
BACKTRACKING DENGAN MODEL CORE (CONNECTING, ORGANIZING, REFLECTING, EXTENDING) TERHADAP 
PEMAHAMAN SISWA SMK PADA MATA PELAJARAN PEMROGRAMAN DASAR 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

 


