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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam merancang dan 

membangun multimedia pembelajaran menggunakan model discovery learning berbasis 

Adventure Game untuk meningkatkan pemahaman interpretasi siswa smk pada mapel 

Jaringan Dasar, dan diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut ini: 

1. Multimedia pembelajaran berbasis Adventure Game yang dirancang dan dibangun 

meliputi beberapa tahapan, sebagai berikut ini : 

a. Tahap analisis meliputi data analisis umum, analisis pengguna dan materi, 

analisis model pembelajaran, analisis kebutuhan software (perangkat lunak), 

analisis kebutuhan hardware (perangkat keras). 

b. Tahap desain ini meliputi materi jaringan dasar seperti topologi jaringan dan 

media jaringan yang telah dipelajari disekolah, merancang rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP), model pembelajaran yang digunakan adalah discovery 

learning dan melakukan validasi instrumen soal berupa pilihan ganda.  

c. Tahap pengembangan juga meliputi perancangan flowchart dan storyboard, 

penggujian media menggunakan blackbox testing, penilaian media oleh ahli 

media dan materi 

d. Tahap Implementasi meliputi tahap uji coba kepada pengguna langsung yaitu 

siswa, pemberian pretest, pemberian perlakuan dengan multimedia 

pembelajaran berbasis Adventure Game beserta posttest didalamnya. Kemudian  

melakukan pengolahan data dan penilaian terhadap multimedia pembelajaran, 

lalu disimpulkan dan dibuat laporan. 

e. Tahap Penilaian yaitu pada saat penyampaian materi pembelajaran sebelum 

menggunakan multimedia pada siswa ini dapat dilihat dari hasil pretest sebesar 

57,44. Setelah diberikan perlakuan dengan multimedia pembelajaran ini nilai 

siswa meningkat dan dapat dilihat dari hasil posttest sebesar 78,25. Dari hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan multimedia 

pembelajaran berbasis Adventure Game dalam penyampaian materi dapat 

meningkatkan pemahaman belajar siswa. Siswa juga aktif dalam mencari tahu 
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(discovery learning) sendiri dan membuat suasana pembelajaran tidak 

membosankan (berdasarkan angket siswa). 

2. Penggunaan discovery learning dalam multimedia pembelajaran berbasis 

Adventure Game terhadap peningkatan pemahaman interpretasi siswa terhadap 

materi jaringan dasar mengalami peningkatan setelah pemberian perlakuan. Hal 

ini berdasarkan perolehan nilai gain keseluruhan sebesar 0,49 kategori sedang 

yang didapat dari hasil analisis indeks gain terhadap rata-rata pretest dan posttest. 

Jika dilihat dari pembagian kelas yaitu kelas atas nilai gainnya sebesar 0,48 , kelas 

tengah nilai gainnya sebesar 0,50 dan kelas bawah nilai gainnya sebesar 0,47. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa kelas yang berpengaruh terhadap multimedia 

pembelajaran berbasis adventure game adalah kelas tengah. 

3. Hasil respon siswa terhadap multimedia pembelajaran menggunakan model 

discovery learning berbasis adventure game ini memperoleh  rata-rata persentase 

skor sebesar 86% dengan kategori “baik sekali”. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti ingin menyampaikan beberapa 

saran sebagai berikut ini : 

1. Untuk lebih meminimalkan penggunaan asset dalam pembuatan multimedia 

pembelajaran, supaya pada saat dijalankan multimedianya ini tidak terlalu berat. 

2. Jika adanya video pada multimedia itu disarankan durasinya itu tidak terlalu 

panjang, agar siswa tidak mudah jenuh dalam pembelajaran. 

3. Pengembangan multimedia pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif, tujuan 

agar user (pengguna) tidak mudah bosan saat menggunakan multimedia tersebut. 

 

 


