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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat 

diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1) Desain dan pengembangan multimedia interaktif pada 

materi hewan menghasilkan aplikasi komputer yang dapat 

dioperasikan oleh siswa dengan bimbingan guru. 

Multimedia yang di buat berjudul “Learn On” dirancang 

untuk membantu guru dan siswa dalam proses pembelajaran 

pengenalan kosakata bahasa Inggris khususnya pada pokok 

bahasan hewan. Multimedia tersebut mempunyai 7 ciri-ciri 

yaitu: 1) Splash Screen; 2) Menu Utama; 3) Materi; 4) 

Permainan; 5) Help; 6) Evaluasi; dan 7) Feedback. 

Multimeida ini memuat 10 video pembelajaran, 10 soal 

kuis, dan 20 soal latihan. 

2) Penilaian para ahli yang meliputi ahli media, ahli materi, 

dan ahli pembelajaran mendapatkan respon “Sangat Baik”. 

Penilaian ahli mengenai konten dan desain media yaitu: (1) 

Ahli media memberikan penilaian sebesar 92.2% termasuk 

kedalam kategori “Sangat Baik”; (2) Ahli materi 

memberikan penilaian sebesar 97.2% termasuk kedalam 

kategori “Sangat Baik”; (3) Ahli pembelajaran memberikan 

penilaian sebesar 94.1% termasuk kedalam kategori 

“Sangat Baik”. Dari hasil penilaian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa multimedia interaktif yang sudah dibuat 

layak untuk digunakan dilapangan. 

3) Tanggapan siswa sebagai pengguna dalam menggunakan 

multimedia interaktif sebagai media dalam pembelajaran 

Bahasa Inggris mendapatkan respon cukup baik. Dari 25 

partisipan dalam pelaksanaan uji coba oleh pengguna 

mendapatkan presentase 72.2% secara keseluruhan yang 

termasuk kategori “Baik”. Presentase tersebut dihasilkan 

dari tiga aspek penilaian yaitu aspek motivasi mendapatkan 

skor 279 dengan presentase 74.4% tergolong dalam kategori 

“Baik”, pada aspek kemudahan mendapatkan skor 363 

dengan presentase 72.6% tergolong dalam kategori “Baik”, 
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pada aspek kemenarikan mendapatkan skor 259 dengan 

presentase 69.6% tergolong dalam kategori “Baik”. 

 

 

 

5.2 Implikasi 

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat membantu guru 

dalam melaksanakan pembelajaran Bahasa Inggris dikelas. 

Selain itu diharapkan media ini dapat membantu siswa dalam 

memahami kosakata dalam Bahasa Inggris khususnya pada 

materi pengenalan hewan, sehingga dapat membantu 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan, peneliti 

merumuskan beberapa poin berupa saran yang perlu 

diperhatikan baik oleh peneliti sendiri, peneliti selanjutnya, 

maupun pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian serupa. 

Berikut adalah rekomendasi yang telah disusun: 

a. Dari proses desain dan pengembangan yang telah dilakukan, 

peneliti menemukan beberapa kesulitan dalam pembuatan 

konten pada multimedia, oleh sebab itu maka sebaiknya 

proses desain dan pengembangan dilakukan oleh beberapa 

orang dengan spesialisasi yang mendukung pengerjaan 

proses desain dan pengembangan sehingga proses tersebut 

lebih efektif dan efisien sehingga menciptakan media yang 

lebih baik. 

b. Dari penilaian para ahli mengenai multimedia interaktif 

yang dikembangkan ada beberapa hal yang menurut peneliti 

harus diperhatikan diantaranya 1) unsur pembeda 

multimedia yang dikembangkan dengan multimedia yang 

lain; 2) pemilihan KD untuk dituangkan pada multimedia; 

3) kualitas konten yang terdapat pada multimedia yang 

dikembangkan.  

c. Dalam penelitian ini hanya mengukur tanggapan siswa 

terhadap penggunaan multimedia interaktif yang 

dikembangan. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan 
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untuk mengukur seberapa efektif multimedia interaktif yang 

dikembangkan sebagai media pembelajaran. 


