BAB V
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI
5.1.

Simpulan
Berdasarkan analisa, hasil penelitian dan kajian pembahasan pada bab

sebelumnya, diperoleh simpulan sebagai berikut :
1. Gambaran mengenai kondisi pembelajaran dengan menggunakan media
pembelajaran animasi berbasis 3ds Max untuk pelaksanaan pembelajaran
mekanika teknik bila ditinjau dari beberapa aspek penilaian diantaranya
ketepatan dengan tujuan pembelajaran, dukungan terhadap isi materi,
keterampilan menggunakan media pembelajaran dan suasana pembelajaran
termasuk kategori baik.
2. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa hasil belajar siswa dengan
menggunakan media pembelajaran animasi berbasis 3ds Max memenuhi
kategori baik.
3. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan bahwa terdapat kontribusi
yang signifikan dari penggunaan media animasi terhadap hasil belajar siswa
besarannya dapat dilihat dari perhitungan determinasi dengan hasil yang sangat
tinggi.
5.2.

Implikasi
Implikasi penelitian ini dapat berdampak positif bagi guru maupun siswa.

Implikasi penelitian ini antara lain :
1.

Penggunaan media animasi ini dapat membantu siswa untuk mengembangkan
pengetahuan secara mandiri dan membantu meningkatkan pemahaman siswa.

2.

Penggunaan media animasi ini memungkinkan bagi guru dan siswa untuk
melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan dan menciptakan
suasana pembelajaran yang aktif dan efektif dilihat dari respon dan antusiasme
siswa dalam proses pembelajaran mekanika teknik.

3.

Meningkatkan hasil belajar siswa dan kualitas lulusan siswa.
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5.3.

Rekomendasi
Sehubungan dengan simpulan diatas, maka rekomendasi pada penelitian ini

adalah :
1.

Dari hasil penelitian terdapat hal-hal positif dalam penggunaan media
pembelajaran animasi berbasis 3ds Max. Dengan adanya penelitian ini dapat
dijadikan referensi untuk menjadikan media ini sebagai media alternatif pada
saat pelaksanaan pembelajaran.

2.

Pemilihan media

harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan

pembelajarannya. Sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.
3.

Untuk peneliti yang berminat mengkaji lebih luas serta ingin mendalami lebih
lanjut mengenai penelitian ini, diharapkan untuk lebih mengembangkan media
pembelajaran video agar dapat lebih meningkatkan hasil belajar siswa.

5.4. Keterbatasan Penelitian
Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut :
1.

Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu kelas X DPIB 1 dan X DPIB
2 SMKN 6 Bandung.

2.

Pengaruh pada penelitian ini dilihat dari perbedaan peningkatan hasil belajar
siswa.

RIVA VAHMY JENIANSYAH, 2019
KONTRIBUSI PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN ANIMASI TERHADAP HASIL BELAJAR
SISWA KELAS X PADA MATA PELAJARAN MEKANIKA TEKNIK DI SMK NEGERI 6 BANDUNG
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |perpustakaan.upi.edu

