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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A.  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengembangan 

multimedia pembelajaran interaktif pada mata pelajaran teknik pengambilan 

gambar bergerak kelas XII jurusan multimedia di SMK Negeri 2 Sewon yang telah 

dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Media pembelajaran interaktif teknik pengambilan gambar bergerak berbasis 

Adobe Flash CS6 untuk siswa kelas XII jurusan multimedia di SMK Negeri 2 

Sewon telah memenuhi kebutuhan untuk menjadi media pembelajaran interaktif 

teknik pengambilan gambar bergerak untuk kelas XII ditunjukkan dengan 

kesesuaian antara kebutuhan pengguna dengan fitur yang telah dikembangkan. 

Media pembelajaran interaktif telah secara efektif dikembangkan melalui 6 

tahapan yakni konsep (concept), perancangan (design), pengumpulan bahan 

(material collecting), pembuatan (assembly), percobaan (testing), dan distribusi 

(distribution). Tahap konsep menghasilkan tujuan pembelajaran, jenis 

pembelajaran, materi pembelajaran, konsep media, kegunaan dan sasaran 

pengguna. Tahap perancangan menghasilkan flowchart dan storyboard media. 

Pada tahap pengumpulan bahan, dikumpulkan seluruh file kebutuhan materi 

yang meliputi teks, gambar/ilustrasi, animasi, audio dan video. Tahap 

pembuatan menghasilkan media pembelajaran sesuai dengan gambaran pada 

tahap perancangan sebelumnya. Tahap pengujian dilakukan uji coba media 

dengan 2 tahapan yakni Alpha Testing (ahli media dan ahli materi) dan Beta 

Testing (responden/peserta didik). Pada tahap distribusi menghasilkan aplikasi 
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media pembelajaran interaktif dalam bentuk file *.exe yang dikemas dalam 

bentuk Compact Disk. 

2. Media pembelajaran interaktif teknik pengambilan gambar bergerak yang 

dikembangkan telah teruji tingkat kelayakannya pada tahap alpha testing oleh 

ahli materi sebesar 84,50% dengan kategori sangat layak sedangkan oleh ahli 

media sebesar 93.75% dengan kategori sangat layak. Pada tahap beta testing 

dengan menggunakan kriteria penilaian kelayakan menurut Thorn. Penilaian 

kelayakan yang didapatkan yakni pada aspek kandungan kognisi sebesar 84,0%, 

penyajian informasi sebesar 85,0%, kemudahan navigasi sebesar 82,80%, 

artistik dan estetika sebesar 87,00%, dan fungsi keseluruhan sebesar 79,80%. 

Total persentase yang didapat dari kelima aspek tersebut adalah 83,72%, 

sehingga media ini masuk dalam kriteria sangat layak untuk digunakan sebagai 

multimedia pembelajaran interaktif teknik pengambilan gambar bergerak di 

SMK Negeri 2 Sewon Kelas XII jurusan multimedia.  

B.   Keterbatasan Produk 

Multimedia pembelajaran interaktif teknik pengambilan gambar bergerak 

yang telah dikembangkan memiliki beberapa keterbatasan antara lain: 

1. Soal kuis evaluasi pada multimedia pembelajaran belum bisa ditampilkan 

secara acak. 

2. Penggunaan database pada media ditingkatkan pada pengelolaan hasil skor 

evaluasi kuis siswa 

3. Multimedia pembelajaran interaktif ini hanya dapat diakses menggunakan 

personal computer atau laptop, belum bisa digunakan pada platform android 

karena media pembelajaran ini bukan berbasis android. 
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C.   Pengembangan Produk Lebih Lanjut 

Multimedia pembelajaran interaktif teknik pengambilan gambar bergerak 

dapat disempurnakan pada pengembangan selanjutnya. Penyempurnaan tersebut 

dapat dilakukan dengan masukan peniliti sebagai berikut:  

1. Soal kuis evaluasi pada multimedia pembelajaran dapat ditampilkan secara 

acak untuk menimimalisir pengguna menghafalkan jawaban benar dalam 

setiap butir soal. 

2. Multimedia pembelajaran interaktif ini hanya dapat diakses menggunakan 

personal computer atau laptop, belum bisa digunakan pada platform android 

karena media pembelajaran ini bukan berbasis android. 

3. Materi media dikelola menggunakan file XML sehingga dalam melakukan 

update maupun edit materi bisa menjadi lebih mudah. 

4. Menggunakan database sehingga perekapan nilai dan segala aktivitas peserta 

dapat dilakukan secara sistemik. 

D.   Saran 

Saran dari peneliti untuk penelitian pengembangan produk selanjutnya 

adalah sebagai berikut:  

1. Bagi Peserta Didik 

Peserta didik dapat menggunakan media interaktif teknik pengambilan gambar 

bergerak sebagai media pendukung kegiatan pembelajaran dan sebagai sarana 

pembelajaran mandiri dalam mendukung invoasi peserta didik dalam bidang 

multimedia. 
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2. Bagi Guru 

Guru mampu menggunakan media pembelajaran interaktif dalam strategi 

pembelajaran pada mata pelajaran teknik pengambilan gambar bergerak. Guru 

yang berperan sebagai ujung tombak pendidikan turut serta dalam 

mengembangkan media serupa sehingga pembelajaran menjadi lebih 

bervariasi. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian dan pengembangan yang dilakukan tidak terbatas pada 

pengembangan produk dan pengujian kelayakan, yakni sampai dengan 

pengaruh yang diberikan terhadap peserta didik mencakup tingkat pemahaman 

yang dicapai peserta didik dan tingkat keefektifan media dalam kegiatan 

belajar mengajar. 

 


