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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dalam pengembangan multimedia 

microlecture berbasis animasi beberapa tahapan, dapat disimpulkan beberapa 

hal sebagai berikut: 

1. Proses dalam merancang dan membangun multimedia microlecture 

berbasis animasi dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu tahap analisis, 

tahap desain, tahap pengembangan, tahap uji coba, serta tahap pelaporan. 

Tahap analisis menghasilkan data bahwa terdapat masalah kurangnya 

prior knowledge siswa pada pembelajaran pemrograman dasar sehingga 

menyebabkan pembelajaran tidak efektif, serta adanya alternatif solusi 

dari masalah tersebut yaitu dengan digunakannya multimedia 

microlecture berbasis animasi. Tahap desain menghasilkan tiga buah 

storyboard micro-video yang telah lolos dari penilaian ahli materi. Tahap 

pengembangan menghasilkan sebuah multimedia microlecture yang telah 

dinilai oleh ahli multimedia dan mendapatkan nilai sebesar 2,36, yang 

berarti bahwa komponen-komponen yang ada di dalam multimedia 

microlecture tersebut merupakan representasi model yang baik. Tahap uji 

coba yang dilakukan terhadap 25 orang responden dengan menggunakan 

multimedia microlecture utnuk belajar mandiri menghasilkan data bahwa 

terdapat peningkatan hasil belajar siswa (N-Gain) sebesar 0,68, respon 

pengguna terhadap multimedia sebesar 82% yang termasuk dalam 

kategori sangat baik, serta presentase ketercapaian prior knowledge siswa 

sebesar 84,2%.  

2. Pengaruh multimedia microlecture berbasis animasi terhadap prior knowledge 

siswa adalah: 1) Peningkatan hasil belajar siswa (N-gain) sebesar 0,68 yang 

masuk dalam kategori sedang, hal ini mengindikasikan bahwa multimedia 

microlecture berbasis animasi dapat menunjang peningkatan hasil belajar 

peserta didik dengan cukup baik, 2) Ketercapaian prior knowledge subjek 

penelitian setelah belajar mandiri menggunakan multimedia microlecture 
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berbasis animasi adalah sebesar 84,2%, yang berarti multimedia microlecture 

berbasis animasi dapat menunjang 84,2% prior knowledge siswa pada mata pelajaran 

pemrograman dasar materi prosedur dan fungsi. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran 

diantaranya: 

1. Jumlah micro video ditambahkan sehingga mencakup keseluruhan materi bab fungsi 

dan prosedur. 

2. Penelitian ini dapat dikembangkan lebih jauh ke arah penerapan microlecture sebagai 

alat bantu pelaksanaan pembelajaran menggunakan model kooperatif.  Microlecture 

dapat dikembangkan menjadi multimedia yang mempunyai dual fungsi, yaitu 

menunjang prior knowledge bagi siswa, serta penyedia informasi yang berguna untuk 

merancang pembelajaran di kelas bagi guru. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk 

pengembangan penelitian ke arah tersebut adalah: 

• Menanamkan multimedia microlecture ke dalam sebuah sistem e-learning yang 

dapat mengolah data hasil keseluruhan evaluasi microlecture menjadi lima 

informasi bagi guru, yaitu; (1) Proses belajar setiap siswa, (2) Materi yang sulit dan 

mudah dipelajari oleh setiap siswa, (3) Perbedaan kemampuan belajar siswa, (4) 

Miskonsepsi yang terjadi pada kelompok belajar siswa, (5) Materi yang sulit dan 

mudah dipelajari oleh kelompok belajar siswa. 

• Melakukan penelitian eksperimen kuantitatif penerapan multimedia microlecture 

ke dalam model pembelajaran kooperatif. 


