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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil dan mengenai multimedia animasi yang telah dilakukan, 

dapat disimpulkan berdasarkan tujuan penelitian yaitu : 

1. Identifikasi efektifitas materi dan media pembelajaran pola manset pada mata 

kuliah Analisis Pola Busana dilakukan dengan melakukan studi pendahuluan 

dengan subjek mahasiswa yang telah mengontrak mata kuliah. Berdasarkan 

data yang diperoleh, ditemukan bahwa belum adanya penggunaan multimedia 

animasi pembelajaran pola manset. 

2.  Pembuatan multimedia animasi pola manset dilakukan dengan tahapan proses : 

penelitian, yaitu mengumpulkan animasi, studi pendahuluan dan kajian literatur 

tentang pola manset; perancangan, yaitu proses pengumpulan bahan grafis, 

audio dan teks multimedia; proses produksi multimedia yang dilakukan oleh 

penulis dan partner animator; serta pengujian atau validasi produk multimedia 

oleh para ahli materi dan ahli media. 

3. Melakukan uji validasi multimedia animasi pola manset oleh ahli media dan 

ahli materi yang bertujuan untuk mengetahui kesiapan serta kelayakan produk 

multimedia sebagai media pembelajaran pola manset. Multimedia animasi pola 

manset yang telah divalidasi selanjutnya diujikan terhadap pengguna yaitu 

mahasiswa tata busana Universitas Pendidikan Indonesia yang telah 

mengontrak mata kuliah Analisis Pola Busana. 

4. Hasil uji validasi dari tim ahli materi terhadap multimedia animasi pola manset 

menunjukkan persentase rata-rata yaitu 76,5% yang termasuk dalam kategori 

layak. Hasil uji validasi dari tim ahli media terhadap multimedia animasi pola 

manset menunjukkan persentase rata-rata yaitu 92,98% yang termasuk dalam 

kategori layak.    
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B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil validasi ahli materi, ahli media dan pengguna terhadap 

produk multimeida animasi, data menujukkan bahwa multimedia animasi pola 

manset dapat digolongkan dalam kategori “Layak” untuk digunakan dalam proses 

pembelajaran, sehingga penulis mengajukan rekomendasi multimedia animasi 

pola manset agar dapat menambah pengetahuan, meningkatkan pemahaman dan 

keterampilan serta kemampuan mahasiswa dalam membuat pola manset. 

Multimedia animasi pola manset diharapkan dapat diimplementasikan sebagai 

media pembelajaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata kuliah Analisis Pola Busana khususnya materi pola 

manset.     

 Pembuatan multimedia animasi pola manset yang dilakukan dengan 

metode Penelitian dan Pengembangan menghasilkan produk multimedia yang 

lebih mudah dipahami dan dapat disajikan secara berulang dan step-by-step 

sehingga lebih menarik. Multimedia animasi diharapkan dapat diimplementasikan 

sebagai media pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan mahasiswa dalam 

mempelajari pola manset, untuk itu produk multimedia disajikan dengan bantuan 

animasi pada bagian langkah pembuatan dan pecah pola manset, sehingga penulis 

merekomendasikan kepada staff pengajar mata kuliah Analisis Pola Busana pada 

program studi Pendidikan Tata Busana UPI, untuk meningkatkan minat dan 

pemahaman serta penunjang media pembelajaran pola manset.   


