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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam membangun 

multimedia pembelajaran berbasis adventure game dengan model BBL, 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Multimedia pembelajaran yang dibangun dikemas dalam bentuk 

adventure game. Pada penyampaian materi, multimedia ini menerapkan 

model BBL yang terdiri dari tujuh tahap. Adapun tahap pertama dari 

model BBL adalah memberikan ulasan tentang pengantar materi yang 

akan disampaikan dengan memperlihatkan tujuan dan indikator 

pembelajaran, menampilkan gambaran materi dalam bentuk peta konsep 

serta mengajak pengguna untuk melakukan senam otak. Tahap kedua 

adalah memberikan apersepi dalam bentuk video. Tahap ketiga adalah 

menyajikan pembelajaran yang dikemas dalam bentuk misi-misi kecil 

yang dinamakan task zone dimana pengguna dapat membangun 

pemahaman secara mandiri. Ketika pengguna berhasil menyelesaikan 

task zone maka akan mendapatkan clue yang digunakan untuk membuka 

tahap evaluasi. Tahap keempat adalah tahap pengolahan untuk 

memperdalam pembelajaran dengan pemberian latihan dalam bentuk 

teka-teki silang,  isian singkat, drag and drop dan pilihan ganda. Tahap 

kelima adalah mengajak pengguna untuk melakukan peregangan. Tahap 

berikutnya adalah evaluasi. Sebelum pengguna dapat mengerjakan 

evaluasi, pengguna diminta untuk menyusun clue-clue yang telah 

didapatkan sehingga membentuk sebuah kata kunci. Tahap terkahir 

adalah menampilkan hasil evaluasi berupa nilai, informasi lulus atau tidak 

lulus dan indikator materi yang belum dikuasai bagi pengguna yang 

dinyatakan tidak lulus sehingga pengguna tersebut harus mempelajari 

kembali indikator materi tersebut. 
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2. Multimedia pembelajaran berbasis adventure game dengan model BBL 

mendapatkan tanggapan positif dari mahasiswa yaitu dengan multimedia 

dapat membantu dalam pemahaman pada materi sistem operasi dan 

menambah motivasi belajar karena multimedia menarik dengan 

terdapatnya unsur game di dalamnya. Hal ini diperoleh berdasarkan 

angket penilaian dari aspek rekayasa perangkat lunak, aspek 

pembelajaran dan aspek komunikasi visual yang dikategorikan sangat 

baik sehingga layak digunakan dan diimplementasikan dalam membantu 

proses pembelajaran. Selain itu multimedia juga akan dapat 

meningkatkan pemahaman dilihat dari nilai rata-rata awal yang 

dibandingkan dengan nilai rata-rata setelah menggunakan multimedia.  

 

5.2 Implikasi dan Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa 

rekomendasi yang dapat disampaikan, diantaranya: 

1. Pemilihan latar musik yang harus cocok diperdengarkan ketika pengguna 

membaca materi, seperti musik klasik yang berirama slow. 

2. Ditambahkan fitur mengatur volume audio pada multimedia karena pada 

multimedia ini hanya terdapat fitur untuk menghidupkan dan mematikan 

audio saja.  

3. Multimedia yang dihasilkan baru diuji kelayakan dan kegunaan dalam 

meningkatan pemahaman, hasilnya pun belum diketahui peningkatan 

pemahaman secara signifikan karena hanya dilihat dari angket yang 

diberikan kepada responden serta nilai rata-rata yang didapat dari dosen 

pengampu mata kuliah dibandingkan dengan nilai rata-rata setelah 

menggunakan multimedia. Oleh karena itu perlu diadakan penelitian lebih 

lanjut untuk melihat seberapa signifikan peningkatan pemahaman saat 

proses pembelajaran dengan menggunakan multimedia ini. Karena pada 

penelitian ini multimedia diujicobakan kepada mahasiswa yang sudah 

pernah belajar sistem operasi untuk melihat bahwa penyusunan materi 

dan multimedia sudah sesuai dan berjalan sebagaimana mestinya.



 

 
 

 


