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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan multimedia interaktif 

berbasis side scrolling platformer game dengan menggunakan model learning 

cycle 5e untuk meningkatkan pemahaman pada mata pelajaran komunikasi 

data, dapat ditarik beberapa kesimpulan seperti berikut: 

1. Untuk mengembangkan multimedia interaktif berbasis side scrolling 

platformer game dengan menggunakan model learning cycle 5e, 

penulis setidaknya membutuhkan 10 perangkat lunak untuk 

mengembangkan multimedia tersebut dan perangkat keras yang mampu 

menjalankan kesepuluh perangkat lunak tersebut. 

2. Dalam pengembangan multimedia, hal yang dilakukan oleh peneliti 

adalah melakukan analisis terhadap materi ajar, kurikulum, pengguna, 

serta kebutuhan peneliti dalam mengembangkan multimedia. Lalu 

berikutnya peneliti masuk ke tahapan desain, dimana peneliti 

merancang flowchart dan storyboard yang akan digunakan sebagai 

acuan pengembangan multimedia. Kemudian peneliti mulai 

mengembangkan multimedia dengan diawali pembuatan antarmuka 

berdasarkan storyboard yang telah dibuat, dilanjutkan dengan 

pengkodean (coding), dan diakhiri dengan pengujian blackbox testing 

yang dilakukan oleh peneliti. Multimedia yang telah dikembangkan pun 

melalui tahap uji kelayakan yang menghasilkan bahwa multimedia yang 

telah peneliti kembangkan masuk ke dalam katergori “Baik”, dengan 

persentase skor yang diberikan oleh ahli media sebesar 76.75% dan ahli 

materi sebesar 73.33 %. 

3. Setelah uji coba yang dilaksanakan kepada 34 orang siswa selaku 

partisipan penelitian, terdapat peningkatan pemahaman dengan indeks 

gain yang didapat sebesar 0.42 dan dapat dikategorikan sebagai indeks 

gain “Sedang”. Indeks gain sendiri didapat dari hasil pengolahan data 
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nilai pretest dan posttest siswa yang dilaksanakan sebelum dan sesudah 

penggunaan multimedia. 

4. Berdasarkan hasil dari angket respon, siswa yang telah menggunakan 

multimedia yang peneliti kembangkan beranggapan bahwa multimedia 

tersebut masuk ke dalam kategori multimedia yang ”Baik” dengan 

perolehan persentase nilai sebesar 73.32%.  

 

5.2. Saran 

Setelah penelitian dilakukan, terdapat beberapa saran dan rekomendasi 

yang dapat dimanfaatkan untuk penelitian lanjutan atau penelitan yang akan 

datang. Saran dan rekomendasi tersebut antara lain:   

1. Implementasi model learning cycle 5e dalam multimedia interaktif 

perlu disempurnakan kembali untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 

2. Tambahan pemanfaatan database serta teknologi jaringan, sehingga 

dapat memungkinkan terjadinya keterlibatan guru saat penggunaan 

multimedia. Serta dengan adanya pemanfaatan database, guru dapat 

mengevaluasi hasil siswa pada tahapan explanation. 

3. Desain gameplay serta balancing yang perlu diperhatikan pada saat 

perancangan, sehingga game yang terdapat pada multimedia 

mempunyai tingkat kesulitan yang tidak terlalu mudah maupun tidak 

terlalu sulit sehingga seluruh pengguna nyaman saat memainkannya. 

4. Perlu adanya analisis spesifikasi perangkat yang akan digunakan oleh 

pengguna. Sehingga pada tahap pengembangan dilakukan optimalisasi 

multimedia pada perangkat dengan spesifikasi yang menyentuh 

spesifikasi minimum yang diperlukan. 

 


