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BAB V  

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan pengembangan multimedia animasi sebagai media 

pembelajaran materi sistem pendingin sepeda motor pada mata kuliah teknik 

sepeda motor untuk mahasiswa DPTM FPTK UPI angkatan 2017 pembahasan 

hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1) Penelitian ini menggunakan model penelitian dan pengembangan ADDIE 

(Analysis-Design-Development-Implementation-Evaluation). Langkah yang 

dilakukan yaitu tahap analysis meliputi analisis kebutuhan pengguna, 

kebutuhan perangkat lunak, dan kebutuhan perangkat keras. Tahap 

perancangan meliputi pembuatan instrumen penilaian media animasi, 

pembuatan produk media animasi. Tahap pengembangan meliputi 

pembuatan aplikasi media animasi dan judgement kelayakan produk. Tahap 

implementasi meliputi ujicoba instrumen tes dan multimedia animasi. Tahap 

evaluasi meliputi analisis data hasil penelitian dan membuat kesimpulan dari 

penelitian. 

2) Hasil uji kelayakan multimedia animasi untuk materi sistem pendingin 

sepeda motor layak digunakan dengan persentase sebesar 89,41%, dan dari 

segi media didapatkan persentase kelayakan sebesar 92,38%, termasuk ke 

dalam kategori layak digunakan. Persentase respon peserta didik terhadap 

multimedia animasi materi sistem pendingin sepeda motor menarik respon 

tinggi peserta didik dengan persentase 89%. 

3) Hasil belajar mahasiswa yang diperoleh dari hasil pre-test yaitu skor 

terendah 56, skor tertinggi 80, dan skor rata-rata 71,6. Adapun hasil yang 

diperoleh dari post-test yaitu skor terendah 76, skor tertinggi 88, dan skor 

rata-rata 82,8. Peningkatan hasil belajar mahasiswa dalam memahami materi 

sistem pendingin sepeda motor yang diperoleh dari hasil pre-test dan 

posttest dapat dikategorikan pada kriteria sedang dengan nilai rata-rata N-
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gain sebesar 0,38.  

 

5.2 Implikasi 

Adapun implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Pemilihan metode pembelajaran yang tepat dapat berpengaruh terhadap 

pencapaian peserta didik. Pengembangan multimedia animasi ini dapat 

diimplementasikan sebagai inovasi pembelajaran dalam bentuk media 

interaktif dengan menggunakan aplikasi Construct 2. Pengembangan media 

multimedia animasi meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami 

materi sistem pendingin sehingga mencapai hasil belajar yang lebih baik. 

2) Pembelajaran dengan multimedia animasi sangat efektif dan membuat peserta 

didik lebih termotivasi karena memberi gambaran langsung kepada peserta 

didik mengenai materi yang disajikan. 

3) Media pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan hasil 

validasi dosen ahli materi, dosen ahli media, dan ujicoba produk kepada 

peserata didik memperoleh kategori “sedang”. Media pembelajaran dapat 

digunakan secara individu maupun klasikan dengan menggunakan personal 

komputer atau laptop. 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi 

yang diajukan oleh peneliti, diantaranya: 

1) Produk yang dikembangkan dapat digunakan sebagai sumber belajar peserta 

didik secara mandiri di rumah. 

2) Perlu adanya pengembangan media sebagai media animasi yang lebih 

menarik lagi pada bidang pembelajaran khususnya pembelajaran teknik 

sepeda motor. 

3) Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan hasil belajar peserta 

didik karena pada penelitian ini, peneliti mendapatkan N-Gain dalam kategori 

“sedang”  

 


