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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan tahap-tahap penelitian dan pengembangan multimedia 

interaktif pembelajaran batik tulis yang telah dilaksanakan, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pembelajaran Batik Tulis, khususnya di SMKN 14 Bandung memerlukan 

sebuah sarana pembelajaran yang inovatif. Multimedia interaktif dapat 

menjadi solusi bagi pembelajaran Batik Tulis tersebut, dikarenakan 

multimedia interaktif menggabungkan komponen-komponen media seperti 

video, teks, animasi, gambar dan audio. 

2. Hasil validasi ahli multimedia terhadap multimedia interaktif pembelajaran 

batik tulis menunjukan bahwa multimedia dapat digunakan dengan beberapa 

aspek yang telah diperbaiki untuk mencapai tingkat kelayakan yang baik. 

Hasil validasi oleh ahli materi didapatkan rata-rata presentase kelayakan 

sebesar 81,90% dan rata-rata kelayakan dari ahli multimedia adalah 87,38% 

sehingga dapat dikatakan bahwa standar kelayakan dari multimedia interaktif 

yang dikembangkan termasuk ke dalam kategori Layak. 

3. Ahli multimedia dan ahli materi menyepakati bahwa multimiedia interaktif 

pada pembelajaran Batik Tulis ini dapat digunakan dengan beberapa temuan 

untuk mendapatkan tingkat kegunaan yang lebih tinggi atau optimal yaitu : a) 

Perubahan tombol navigasi sebaiknya memuat seluruh konten materi 

sehingga pengguna tidak perlu repot-repot untuk meng-klik menu home 

berulang-ulang, b) Penambahan menu baru yaitu berupa menu evaluasi bagi 

pengguna, c) Belum terlalu terlihatnya sisi interaktif dari multimedia. d) 

Perbaikan pengaturan audio, e) Perbaikan tampilan video agar peserta didik 

lebih mudah memahami, f) Perubahan larutan basa pada proses persiapan 

kain, yaitu berupa larutan TRO/Teepol, g) Proses pewarnaan pada mbironi 

diperjelas bahwa proses tersebut menggunakan pewarna alam sebagai bahan 

pewarna, h) Penambahan alat pendukung pada pembuatan Batik Tulis berupa 
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gayung literan. i) Penambahan materi mengenai Definisi batik Tulis, j) 

Penambahan materi berupa bahan pewarna sintetis pada pembuatan batik 

tulis. 

4. Multimedia interaktif pembelajaran Batik Tulis dapat dibuat dengan 

dilengkapi alat pengontrol serta tayangan video tentang materi Batik Tulis, 

sehingga multimedia interaktif yang dibuat tersebut memiliki beberapa 

keunggulan yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik yaitu : dapat 

memperjelas materi yang abstrak menjadi lebih kongkrit dengan dilengkapi 

gambar nyata dan dapat direspon secara cepat, peserta didik dapat 

menggunakan multimedia sesuai dengan kebutuhan serta mengontrol laju dan 

kapasitas kecepatan belajarnya sendiri. Multimedia interaktif pembelajaran 

Batik Tulis yang telah dibuat diharapkan dapat menjadi penunjang 

pembelajaran yang lebih menarik peserta didik dalam proses pembelajaran. 

 

B. Saran 

Dari pengembangan multimedia interaktif yang telah dilaksanakan, 

terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan diantarnnya sebagai berikut : 

1. Multimedia interaktif pembelajaran Batik Tulis yang telah dikembangkan ini 

diharapkan dapat diimplementasikan pada pembelajaran Batik Tulis, 

khususnya pada tingkatan siswa SMK. 

2. Multimedia yang dihasilkan masih memiliki keterbatasan baik dalam segi 

tampilan, interaktifitas, maupun fitur yang disediakan, oleh karena itu untuk 

pembuatan multimedia selanjutnya diharapkan dapat dihasilkan multimedia 

yang lebih baik, lebih kaya akan fitur, interaktifitas yang tinggi, dan yang 

lebih utama dapat bermanfaat ketika digunakan dalam pembelajaran 

pembuatan Batik Tulis dengan baik. 


