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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitan merancang dan membangun multimedia 

Game-Based learning pada mata pelajaran pemrograman dasar 

dalam desain pembelajaran contextual teaching and learning, 

maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Dalam melakukan pembuatan multimedia yang dibangun, 

rancangan yang dilakukan dengan pengadaptasian metode 

pengembangan Siklus Hidup Menyeluruh (SHM).  SHM 

memiliki banyak tahapan, tahapan awal melakukan analisis studi 

kasus, kemudian melakukan studi lapangan untuk mencari tahu 

konten yang kurang dipahami oleh siswa beserta media yang 

digunakan dalam proses pembelajaran. Setelah mendapatkan 
hasil dari studi lapangan, dilakukanlah pengembangan 

multimedia dengan pembuatan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP), instrument tes, merancang  diagram alir 

dan storyboard. Setelah multimedia yang dikembangkan selesai, 

maka tahapan yang dilakukan selanjutnya yaitu validasi ahli. 

Dari tahap validasi ahli ditemukan bahwa dari multimedia 

pembelajaran Game-Based Learning pada mata pelajaran 

pemrograman dasar termasuk ke dalam kategori baik dan hal 

tersbut sangat layak untuk digunakan. 

2. Dari hasil penilaian onegroup pre-test  dan post-test, pretest 

penggunaan multimedia dalam hal ini diketahui hasil rata-rata 
nilai pret-est hanya sebesar 44,80  jika untuk nilai pada saat post-

test atau setelah menggunakan multimedia dtemukan rata-rata 

nilai siswa yang didapat 72,4, hal tersebut menunjukan bahwa 

adanya peningkatan setelah menggunakan multimedia. Jika dari 

nilai gain yang didapat dari rata – ratanya nilai tersebut sebesar 
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0,51 yang dikategorikan sedang. Dari hasil pernilaian yang 
didapat maka dapat dikatakan bahwa dengan adanya multimedia 

pembelajaran ini dalam penyampaian materinya dapat 

memberikan peningkatan hasil belajar dari para siswa.  

3. Untuk respon tanggapan siswa sebagai pengguna multimedia 

pembelajaran memiliki tanggapan bagus juga, karena dilihat dari 

hasil angket multimedia untuk segala aspek yang ditemukan. 

Hasil aspek mechanical multimedia elements memiliki nilai 

sebesar 91%, media elements 84%, Information structure 92%, 

documentation 90% dan yang terakhir quality of content sebesar 

92%, untuk nilai keseluruhan rata – ratanya 92% . Dapat 
dikatakan bahwa hasil respon siswa terhadap multimedia 

sangatlah tinggi dan berkategori baik. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang 
dapat diperhatikan dalam pengembangan multimedia ini 

kedepannya, diantaranya: 

1. Dikembangkannya multimedia pemrograman dasar, agar lebih 

banyak variatif media yang digunakan. 
2. Ketika penggunaan multimedia pembelajaran, ada pengguna 

yang bingung saat menggunakan multimedia, dikarenakan ada 

pengguna yang tidak suka bermain game dan tidak tahu 

bagaimana caranya .Sehingga diharuskan untuk selanjutnya 

diberikan petunjuk penggunaan game yang lebih lengkap, agar 

dapat menggunakannya lebih mudah. 

3. Untuk pemberitahuan alur cerita pada media diharapkan tidak 

hanya memberikan tampilan berupa gambar, dan untuk peneliti 

selanjutnya diharapkan bisa menambahkan video atau yang 

lainnya agar para pengguna menjadi lebih paham akan fungsi 

alur cerita game. 

4. Dilakukannya penggunaan metode pembelajaran yang jarang 
digunakan agar siswa dapat merasakan metode pembelajaran 

yang berbeda. 
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