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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan eksperimen mengenai computational story 

dalam media pembelajaran algoritma dan pemrograman untuk menunjang critical 

thinking menghasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya sebagai berikut: 

1. Media pembelajaran dengan model Computational Story telah selesai dibangun 

menggunakan kelima tahap pada metode pengembangan perangkat lunak 

waterfall.  

2. Pengembangan multimedia pembelajaran ini adalah penelitian lanjutan yang 

telah dilakukan sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya model yang 

digunakan dalam membangun multimedia ini adalah model computational 

story dari story ke coding, sedangkan penelitian ini adalah kebalikan dari 

penelitian sebelumnya, yaitu model translasi dari coding ke story.  

3. Media pembelajaran Computational Story ini dapat juga meningkatkan 

kemampuan siswa yang dapat diukur dari kenaikan nilai pre-test dan post-test. 

Rata-rata nilai pre-test yang diperoleh oleh siswa 32,9, dan Rata-rata nilai post-

test 72,47. Peningkatan tersebut memiliki rata-rata gain sebesar 0,58 dan 

termasuk ke dalam kategori sedang 

 

5.2 Saran  

Setelah multimedia ini telah diselesaikan terdapat beberapa rekomendasi untuk 

pengembangan ataupun untuk penelitian selanjutnya adapun rekomendasi tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Berikan pengawasan yang lebih kepada siswa ketika menggunakan media 

pembelajaran. Hal ini dikarenakan agar multimedia yang digunakan lebih 

efektif lagi dan mampu mencapai tujuan pembelajaran. 

2. Menambahkan beberapa animasi agar dapat menarik minat siswa untuk belajar 

melalui media ini. 
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3. Pengembangan media computational story ini tidak hanya terbatas pada 

aplikasi berbasis web, tetapi bisa juga dikembangkan dengan perangkat 

lainnya. Dengan meningkatnya pengguna smartphone baik itu android atau 

iphone, maka media ini juga bisa dikembangkan dengan teknologi mobile. Hal 

ini disebabkan tidak semua sekolah memiliki sarana lab yang memadai, dengan 

menggunakan teknologi mobile maka kendala teknis dapat di minimalisir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


