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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dari pemanfaatan blockly dalam 

pengembangan multimedia interaktif untuk meningkatkan pemahaman siswa, dapat 

ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses dalam merancang dan membangun multimedia pembelajaran interaktif 

dengan melibatkan blockly  dilakukan melalui lima tahapan yaitu tahap analisis 

(umum, pengguna, kebutuhan perangkat lunak, perangkat keras, dan materi), 

tahap desain (materi dan metode, flowchart, dan storyboard), tahap 

pengembangan multimedia (validasi ahli, antarmuka multimedia, dan 

pengujian multimedia), tahap implementasi (uji coba produk di lapangan), dan 

tahap penilaian.  

2. Pemanfaatan blockly pada multimedia interaktif terbukti meningkatkan 

pemahaman siswa. Hal ini didasarkan pada pengujian indeks gain terhadap 

nilai pretest dan postest siswa pada kelas eksperimen diperoleh rata-rata nilai 

pretest sebesar  30.56 dan nilai posttest sebesar 56.25. Dari hasil tersebut 

diperoleh indeks gain sebesar 0.36. Berdasarkan nilai indeks gain tersebut, 

pemanfaatan blockly dalam multimedia interaktif pada mata pelajaran 

pemrograman dasar memberikan peningkatan kognitif siswa berkategori 

sedang. 

3. Pemanfaatan blockly dalam multimedia interaktif mendapatkan respon positif 

dari responden siswa. Hal ini dapat dilihat dari perolehan penilaian angket yang 

telah dibagikan. Multimedia ini mendapat rata-rata persentase sebesar 83,96%. 

Persentase tersebut masuk kedalam kategori sangat baik. Dengan begitu dapat 

disimpulkan bahwa siswa merespon positif terhadap multimedia yang 

digunakan. 

 

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran 

yang dapat dijadikan berbaikan untuk penelitian selanjutnya. 
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beberapa saran dan rekomendasi untuk penelitian yang akan dilakukan dimasa yang 

akan datang dari peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Multimedia dapat diimplementasikan dengan tahapan dari metode 

pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat berjalan lebih terstruktur dan dapat 

dilakukan tanpa pendampingan guru atau instruktur. 

2. Memperkaya fitur yang terdapat pada Multimedia Pembelajaran, sebagai 

contoh proyek blockly Siswa dapat dikembangkan dengan memberikan studi 

kasus yang dapat langsung dikerjakan siswa, agar siswa mendapatkan banyak 

latihan dalam pengaplikasian algoritmik, hal lainnya dapat berupa penambahan 

fitur chat, komen antar siswa, menampilkan proyek yang telah dibuat siswa 

ataupun fitur-fitur lainnya. 

3. Dalam hal pengukuran dapat dilakukan penelitian selain penelitian kuantitatif 

berupa pengukuran pemahaman dan kognitif, dapat mencoba mengukur hal 

yang terdapat pada penelitian kualitatif. 

4. Berdasarkan keterbatasan dari multimedia pembelajaran yang telah 

dikembangkan terkait perlunya pendampingan guru dalam menggunakan 

multimedia, diharapkan untuk penelitian selanjutnya multimedia pembelajaran 

dapat dioptimalkan sehingga bisa digunakan tanpa pendampingan guru.


