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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian penerapan multimedia interaktif berbasis 

metode pembelajaran picture and picture pada mata pelajaran jaringan dasar yang 

telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pemahaman siswa kelas eksperimen setelah menggunakan multimedia 

interaktif berbasis metode Picture and Picture mengalami peningkatan 

lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemahaman siswa kelas kontrol 

yang tidak menggunakan multimedia interaktif berbasis metode Picture 

and Picture. Hal tersebut dapat dilihat dari perolehan indeks gain kelas 

eksperimen sebesar 0.47 dari 35 siswa, dengan katgori sedang. 

Sedangkan perolehan indeks gain kelas kontrol sebesar 0.29 dari 35 

siswa, dengan kategori rendah. 

2. Multimedia multimedia interaktif berbasis Picture and Picture 

mendapatkan respon positif dari responden siswa kelas X TKJ di SMK 

Sahida. Hal ini dapat dilihat dari perolehan penilaian dari angket yang 

telah dibagikan. Multimedia ini mendapat rata-rata persentase sebesar 

83.02% secara keseluruhan. Persentase tersebut masuk ke dalam 

kategori sangat baik sehingga multimedia ini layak digunakan dan 

diimplementasikan dalam proses pembelajaran 

3. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan  multimedia interaktif berbasis 

metode Picture and Picture cukup efektif, saat pembelajaran 

berlangsung siswa terlihat antusias mengikuti setiap rangkaian 

pembelajaran yang ada pada multimedia. Itu artinya multimedia ini 

dapat menjadi salah satu alternatif untuk penyampaian materi dan untuk 

peningkatan pemahaman siswa. 
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5.2 Rekomendasi 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa 

rekomendasi yang dapat dijadikan perbaikan untuk penelitian selanjutnya. 

Beberapa rekomendasi dari peneliti adalah sebagai berikut:  

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan fitur-fitur baru pada 

multimedia interaktif berbasis metode pembelajaran picture and picture 

sehingga penyampaian materi lebih tidak membosankan.  

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan multimedia 

interaktif berbasis metode pembelajaran picture and picture yang dapat 

diakses dengan smartphone melalui sebuah aplikasi khusus media 

pembelajaran untuk siswa TKJ. 


