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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Simpulan merupakan uraian tentang jawaban dari pertanyaan penelitian 

atau rumusan masalah. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh pada 

penelitian “Respon Peserta Didik Pada Perkuliahan Struktur Beton I dengan 

menggunakan Media Animasi di PTB DPTS FPTK UPI”, dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

Peserta didik memberikan respon yang baik pada media animasi 

Macromedia Flash Profesional 8 pada mata kuliah Struktur Beton I, ini 

terlihat dari kesimpulan beberapa indikator yang berada pada kriteria baik. 

Sehingga media animasi ini dapat diterapkan dengan baik pada 

perkuliahan Struktur Beton I. 

 

5.2 Implikasi 

Berdasarkan proses penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan 

media animasi Macromedia Flash Profesional 8 sebagai salah satu media 

pembelajaran yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran, khususnya pada 

mata kuliah Struktur Beton I. Oleh karena itu, dari penelitian ini disampaikan 

implikasi sebagai berikut : 

1. Bagi pendidik, berdasarkan hasil penelitian bahwa respon peserta didik 

berada pada kategori baik pada perkuliahan Struktur Beton I dengan 

menggunakan media animasi, adalah upaya untuk mengoptimalkan media 

pembelajaran agar lebih efektif dan efisien, juga sebagai alternatife media 

pembelajaran. Sehingga diharapkan peserta didik dapat menerima, 

menguasai dan memahami informasi yang diberikan. 

2. Bagi peserta didik, hendaknya peserta didik dapat lebih aktif dalam 

perkuliahan Struktur Beton I, agar lebih memahami dan mengerti materi 

pembelajaran yang disampaikan. Melalui penerapan media pembelajaran 

animasi Macromedia Flash professional 8 ini, diharapkan peserta didik 

termotivasi sehiungga dapat meningkatkan hasil belajar.
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3. Bagi penulis, penulis dapat mengetahui adanya respon yang berada pada 

kriteria baik dalam perkuliahan Struktur Beton I dengan menggunakan 

media animasi Macromedia Flash Profesional 8.  Hal ini berarti media 

animasi ini dapat memberikan bekal bagi penulis berupa pengalaman 

sebagai calon pendidik dimasa yang akan datang agar dapat mendidik dan 

mengajar peserta didik dengan lebih memahami media apa yang tepat 

digunakan. 

 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan simpulan, implikasi dan  hasil penelitian yang didapat, maka 

beberapa rekomendasi yang dapat dikemukakan diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagi pihak Departemen diharapkan memberikan kesempatan kepada 

pendidik untuk mengembangkan pengetahuan tentang media pembelajaran 

yang variatif melalui berbagai seminar, lokakarya, semiloka dan diklat 

yang dilaksanakan oleh institusi pendidikan, terutama berkenaan dengan 

media pembelajaran sehingga inovasi-inovasi dalam pembelajaran 

semakin berkembang. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, bagi peneliti yang berminat untuk mengkaji 

lebih dalam lagi mengenai masalah yang ada hubungannya dengan 

penelitian ini, sebaiknya menggunakan instrumen yang berbeda serta dapat 

memaksimalnya media animasi ini dalam pelaksanaan penelitian 

eksperimen dengan menggunakan media pembelajaran berbasisi animasi 

Macromedia Flash Profesional 8. Sehingga memperoleh penelitian yang 

baru dan dapat menyerpurnakan penelitian sebelumnya. 

 


