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BAB V  

SIMPULAN DAN REKOMENDASI  

5.1 Simpulan  

Setelah melaksanakan penelitian dengan metode 

penelitian kuantitatif dan desain penelitian quasi 

eksperimen, maka peneliti dapat menyimpulkan 

beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:  

1. Dalam melakukan rancang bangun multimedia 

pembelajaran interaktif berbantuan puzzle game 

menggunakan model Visual Auditory 

Kinesthetic(VAK) peneliti menggunakan beberapa 

tahapan antara lain melakukan analisis terhadap 

permasalahan yang mendasar pada siswa. Melakukan 

desain yang terdiri dari penyusunan materi dan model 

pembelajaran, pembuatan flowchart dan storyboard. 

Mengembangkan desain antar muka yang merujuk pada 

rancangan yang telah dibuat dan melakukan pengujian 

blackbox serta validasi multimedia oleh ahli materi dan 

ahli media. Ahli materi memberikan nilai presentase 

sebesar 86% dan oleh ahli media sebesar 93,20%, dalam 

skala kriteri keduanya tergolong ke dalam kategori 

“Sangat Baik” dan layak digunakan. Melakukan 

implementasi terhadap multimedia dengan melakukan 

uji coba pertama dan kedua secara terbatas kepada 

pengguna, kemudian dilakukan uji coba ketiga atau 

penelitian pada kelas eksperimen. Tahap terakhir 

multimedia diberikan penilaian oleh pengguna.  

2. Peningkatan pemahaman siswa setelah menggunakan 

multimedia pembelajaran memiliki nilai rata-rata nilai 

gain sebesar 0,51 yang ternormalisasi ke dalam tingkat 

efektivitas sedang, dengan rata-rata gain pada setiap 

kelompok yaitu 0,38 untuk kelompok atas, 0,55 untuk 

kelompok tengah dan 0,58 untuk kelompok bawah. 

Maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan nilai gain 
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dan hasil respon siswa yang diproleh bahwa 

perancangan multimedia pembelajaran berbantuan 

puzzle game menggunakan model Visual Auditory 

Kinesthetic(VAK) memiliki pengaruh sedang terhadap 

peningkatan pemahaman siswa dalam pembelajaran 

Topologi Jaringan, sehingga multimedia pembelajaran 

berpengaruh pada peningkatan pemahaman siswa dan 

multimedia sangat membantu dalam proses 

pembelajaran dibuktikan dengan hasil respon siswa 

terhadap multimedia pembelajaran yang dinilai sangat 

baik. 

3. Setelah siswa kelas eksperimen mencoba menggunakan 

multimedia, siswa memberikan respon yang dituangkan 

ke dalam instrumen tanggapan siswa terhadap 

multimedia pembelajaran interaktif berbantuan puzzle 

game menggunakan model Visual Auditory 

Kinesthetic(VAK). Pencapaian presentase instrument 

sebesar 93% dinyatakan oleh 33 orang siswa kelas 

eksperimen yang diberikan treatment berupa 

multimedia pembelajaran interaktif berbantuan puzzle 

game menggunakan model Visual Auditory 

Kinesthetic(VAK), bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan multimedia dinilai “Sangat Puas”. 

 

5.2 Rekomendasi  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat 

rekomendasi yang ingin disampaikan. Adapun 

rekomendasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:  

1. Sebaiknya dilakukan pengembangan multimedia yang 

lebih interaktif dengan pengguna. Bertujuan agar 

pengguna tidak merasa monoton ketika menggunakan 

multimedia tersebut.   
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2. Dalam melakukan pengembangan multimedia, perlu 

diperhatikan keseimbangan konten antara konten 

pembelajaran dengan konten game.   

Multimedia pembelajaran yang dirancang dan 

dibangun, belum sepenuhnya sampai pada tahap 

penerapan. Peneliti hanya sebatas melakukan uji coba. 

Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya multimedia 

pembelajaran bisa diterapkan dalam kegiatan belajar 

mengajar di kelas. 


