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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh dari nilai 

pretest, posttest, dan angket yang dilaksanakan pada saat penelitian di kelas 

XI TKJ 3 di SMK Negeri 13 Bandung, diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Multimedia pembelajaran gamifikasi berbasis direct instruction ini 

dirancang bangun dengan menggunakan metode pengembangan 

Multimedia Development Life Cycle (MDLC) dan menggunakan 

aplikasi Construct 2. 

2. Terdapat peningkatan kemampuan pemahaman siswa pada kelompok 

atas, kelompok tengah, maupun kelompok bawah dalam pembelajaran 

gamifikasi berbasis direct instruction. Hanya saja kelompok tengah 

memiliki peningkatan pemahaman pemahaman yang lebih baik jika 

dibandingkan dengan kelompok atas dan kelompok bawah. 

3. Dari hasil pretest dan posttest, menunjukkan pemahaman siswa yang 

meningkat. Pada pretest, nilai rata-rata yang didapat kelompok atas 

adalah 35.83, kelompok tengah 39.29, dan kelompok bawah adalah 

30. Sedangkan nilai rata-rata pada posttest yang didapat kelompok 

atas adalah 81.67, kelompok tengah 82.62, dan kelompok bawah 79. 

Maka perbedaan peningkatan pemahaman siswa yang signifikan saat 

pretest maupun posttest hanya terjadi pada kelompok tengah dan 

kelompok bawah. 

4. Hasil analisis respon siswa menunjukkan kategori baik. 

a. Hasil analisis respon siswa terhadap pembelajaran memperolehan 

skor 2937 dari skor ideal 3840, dengan jumlah persentase 

keseluruhan 76.48%. hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran 

protokol pengalamatan termasuk dalam kategori baik. 
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b. Hasil analisis respon siswa terhadap multimedia pembelajaran 

game memperoleh skor 2299 dari skor ideal 2880, dengan jumlah 

persentase 79.826%. Hal ini menunjukkan bahwa multimedia 

pembelajaran gamifikasi berbasis direct instruction mendapat 

respon positif dari siswa yang termasuk dalam kategori baik. 

 

5.2. Saran 

Multimedia yang dihasilkan masih memiliki berbagai keterbatasan 

baik dalam tampilan, segi interaktifitas dan fitur yang disediakan. Adapun 

saran yang disampaikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang dapat dijadikan perbaikan pada pengembangan 

multimedia selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Dilakukan pengembangan yang lebih baik lagi terkait multimedia 

gamifikasi ini, sehingga produk yang dihasilkan menjadi lebih matang. 

2. Materi ajar yang dikembangkan dalam bentuk multimedia gamifikasi 

dikemas semenarik mungkin dan lebih diperbanyak animasi agar 

pengguna mau membaca dan tidak melewatinya begitu saja, serta 

membuat pengguna menjadi lebih antusias dan semangat dalam belajar. 

3. Tambahkan latar musik lebih banyak agar suasana permainan lebih 

menarik. 

4. Lebih memerhatikan kondisi komputer yang akan digunakan pengguna 

agar tidak terjadi kendala yang signifikan. 

5. Untuk peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan multimedia 

berbentuk game, game yang dibuat agar dapat digunakan pengguna 

melalui perangkat lain seperti aplikasi mobile, untuk memudahkan 

pengguna memainkannya. 

 

 


