BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam menerapkan
model VAK berbantu multimedia pembelajaran interaktif, diperoleh
kesimpulan sebagai berikut:
a. Multimedia dikembangkan dengan menerapkan model VAK yang terdiri
dari tahap persiapan, tahap penyampaian, tahap pelatihan, dan tahap
penampilan hasil. Tahap yang dilakukan dalam pengembangan
multimedia pembelajaran diantaranya adalah tahap analisis, tahap desain,
tahap pengembangan, tahap implementasi, dan tahap penilaian.
Berdasarkan hasil penilaian ahli multimedia yang dikembangkan termasuk
dalam kategori “Sangat Baik” dengan memperoleh presentase penilaian
sebesar 94,66% oleh ahli media dan 97,5% oleh ahli materi.
b. Pemahaman siswa setelah proses pembelajaran dengan menerapkan model
VAK

berbantu

multimedia

pembelajaran

interaktif

mengalami

peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari indeks gain yang dimiliki
setiap kelompok siswa yaitu kelompok atas sebesar 0,521, kelompok
tengah sebesar 0,433, dan kelompok bawah sebesar 0,283.
c. Multimedia pembelajaran Sistem Komputer mendapatkan respon positif
dari responden siswa kelas XI RPL 1 SMK Negeri 1 Katapang.
Berdasarkan perolehan penilaian dari angket yang telah dibagikan yaitu
mendapat rata-rata presentase sebesar 84,69% yang mana termasuk dalam
kategori “Sangat Baik” sehingga layak digunakan dan diimplementasikan
dalam proses pembelajaran.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa
saran yang dapat dijadikan perbaikan untuk penelitian selanjutnya. Beberapa
saran dari peneliti antara lain sebagai berikut :
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a.

Penerapan model VAK dalam multimedia perlu dimaksimalkan lagi
khususnya untuk gaya belajar kinestetik

b.

Dalam penyajian latihan soal sebaiknya disajikan secara acak agar
mengurangi terjadinya kecurangan dalam pengerjaannya.

c.

Dapat dilakukan penelitian dengan membandingkan dengan kelas yang
tidak menerapkan model VAK dengan multimedia pembelajaran ini.
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