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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

1.  Berdasarkan hasil penelitian dari penggunaan multimedia gamifikasi dengan 

model pembelajaran direct instruction untuk meningkatkan pemahaman siswa 

SMK, dapat diperoleh kesimpulan bahwadalam membangun multimedia 

pembelajaran gamifikasi ini, terdapat beberapa tahapan yaitu: 

• Tahap analisis: Pada tahap ini dilakukan studi literatur terkait model 

pembelajaran direct instruction, studi lapangan yang meliputi wawancara 

pada guru dan angket pada siswa, dan analisis kebutuhan multimedia yang 

dibuat. 

• Tahap desain: Dalam tahap ini dilakukan penyusunan RPP, instrument 

penelitian, materi, merancang flowchart dan storyboard dengan 

penggunaan model pembelajaran direct instruction pada multimedia yang 

dibuat. 

• Tahap pengembangan: Tahap pembuatan multimedia pembelajaran. 

• Tahap implementasi: Pada tahapan ini, multimedia yang dibuat digunakan 

dalam proses pembelajaran. 

• Tahap penilaian: Dalam tahap ini, dilakukan pengolahan dan penilaian 

data tes siswa dan angket tanggapan multimedia oleh siswa. 

2.  Selain itu, dengan penggunaan multimedia gamifikasi dengan model 

pembelajaran direct instruction ini, siswa lebih mudah memahami pembelajaran 

pemrograman dasar materi percabangan dan perulangan dan terbukti dapat 

meningkatkan pemahaman siswa dari masing-masing kelompok kelas, baik 

kelompok kelas atas, tengah dan bawah. Peningkatan pemahaman terbesar 

berada pada kelas atas dengan kategori tinggi, dan terendah berada pada kelas 
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bawah dengan kategori sedang. Dan peningkatan pemahaman keseluruhan kelas 

masuk dalam kategori tinggi. 

3.  Penilaian siswa terhadap multimedia gamifikasi dengan model pembelajaran 

direct instruction ini masuk dalam kategori sangat baik. Hal ini berdasarkan pada 

hasil angket penilaian multimedia yang siswa isi dan meliputi beberapa aspek, 

yaitu aspek perangkat lunak, aspek pembelajaran dan aspek komunikasi visual 

dari multimedia gamifikasi dengan model pembelajaran direct instruction yang 

dibuat. 

5.2. Saran 

Dari penelitian penggunaanmultimedia gamifikasi dengan model 

pembelajaran direct instruction ini, peneliti mengajukan beberapa saran atau 

rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran 

untuk penelitian selanjutnya. Berikut saran atau rekomendasi dari peneliti: 

1. Dalam multimedia yang dibuat, sebaiknya digunakan database untuk 

menyimpan jawaban siswa agar guru dapat menilai pemikiran dari siswa yang 

menggunakan multimedia ini. 

2. Diperlukan perbaikan-perbaikan sesuai saran dari siswa, diantaranya 

penambahan contoh materi dan tambahan penyematan video pembelajaran 

dalam materi yang diampu. 

3. Penambahan jenis atau tipe permainan dalam setiap akhir fase untuk lebih 

meningkatkan motivasi siswa dengan penambahan tantangan dalam 

multimedia ini. 

4. Penggunaan audio yang lebih baik dalam multimedia yang dibuat. 

 


