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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dalam melakukan rancang bangun multimedia pembelajaran interaktif berbasis 

maze game menggunakan model brain based learning peneliti menggunakan 

beberapa tahapan antara lain melakukan analisis terhadap permasalahan yang 

mendasar pada siswa. Melakukan desain yang terdiri dari penyusunan materi dan 

model pembelajaran, pembuatan flowchart dan storyboard. Mengembangkan 

desain antar muka yang merujuk pada rancangan yang telah dibuat dan melakukan 

pengujian blackbox serta validasi multimedia oleh ahli materi dan ahli media. Ahli 

materi memberikan nilai presentase sebesar 83.75% dan oleh ahli media sebesar 

82,2%, dalam skala kriteri keduanya tergolong ke dalam kategori “Sangat Baik” 

dan layak digunakan. Melakukan implementasi terhadap multimedia dengan 

melakukan uji coba pertama dan kedua secara terbatas kepada pengguna, 

kemudian dilakukan uji coba ketiga atau penelitian pada kelas eksperimen. Tahap 

terakhir multimedia diberikan penilaian oleh pengguna. 

Setelah siswa kelas eksperimen mencoba menggunakan multimedia, siswa 

memberikan respon yang dituangkan ke dalam instrumen tanggapan siswa 

terhadap multimedia pembelajaran interaktif berbasis maze game menggunakan 

model brain based learning. Hasil yang diperoleh berupa respon positif, mengkaji 

hasil pencapaian presentase pada instrumen yaitu sebesar 84,9% dengan artian 

bahwa multimedia dinilai “Sangat Baik” oleh siswa. Instrumen kepuasan siswa 

dalam pembelajaran memberikan feedback yang baik, pencapaian presentase 

instrumen sebesar 86,4% dinyatakan oleh 33 orang siswa kelas eksperimen yang 

diberikan treatment berupa multimedia pembelajaran interaktif berbasis maze 

game menggunakan model brain based learning, bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan multimedia dinilai “Sangat Puas”. 

Peningkatan pemahaman siswa setelah menggunakan multimedia pembelajaran 

memiliki nilai rata-rata nilai gain sebesar 0,51 yang ternormalisasi ke dalam 

tingkat efektivitas sedang, dengan rata-rata gain pada setiap kelompok yaitu 0,38 

untuk kelompok atas, 0,55 untuk kelompok tengah dan 0,58 untuk kelompok 
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bawah. Maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan nilai gain dan hasil respon 

siswa yang diperoleh bahwa perancangan multimedia pembelajaran berbasis maze 

game menggunakan model brain based learning memiliki pengaruh sedang 

terhadap peningkatan pemahaman siswa dalam pembelajaran Model Referensi 

OSI, sehingga multimedia pembelajaran tidak terlalu berpengaruh pada 

peningkatan pemahaman siswa. Akan tetapi multimedia sangat membantu dalam 

proses pembelajaran dibuktikan dengan hasil respon siswa terhadap multimedia 

pembelajaran yang dinilai sangat baik. 

 

5.2 Saran 

1. Ketidak sesuaian pada tahap pra-pemaparan di dalam multimedia dengan 

langkah model Brain Based Learning yang menekankan pada peta 

konseptual, sebaiknya disajikan suatu gambar yang mampu memaparkan 

struktur konsep yaitu keterkaitan antar konsep yang menyatakan hubungan 

bermakna dari materi pelajaran. Karena dengan menampilkan tujuan 

pembelajaran pada tahap pra pemaparan tidak sesuai dengan langkah 

penyajian peta konsep. 

2. Dalam pembuatan video gambaran materi pada multimedia tidak ditemukan 

perbedaan yang signifikan dengan penggunaan media power point, apabila 

akan menggunakan video sebaiknya dibuat dengan menambahkan lebih 

banyak animasi yang dapat menggambarkan suatu materi pelajaran yang akan 

dipelajari dibandingkan dengan hanya menampilakan banyak tulisan, 

sehingga video dapat dilihat lebih unggul dari media lain seperti power point. 

3. Sebaiknya dilakukan pengembangan multimedia yang lebih interaktif dengan 

pengguna. Bertujuan agar pengguna tidak merasa monoton ketika 

menggunakan multimedia tersebut.  

4. Dalam melakukan pengembangan multimedia, perlu diperhatikan 

keseimbangan konten antara konten pembelajaran dengan konten game.  

5. Multimedia pembelajaran yang dirancang dan dibangun, belum sepenuhnya 

sampai pada tahap penerapan. Peneliti hanya sebatas melakukan uji coba. 
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Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya multimedia pembelajaran bisa diterapkan 

dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. 


