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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

A.  Simpulan 

 Berdasarkan hasil dari penelitian “Pengembangan Media Pembelajaran 

Teknik Sinematografi Menggunakan Steller di Mata Kuliah Grafika Komputer 

dan Animasi Prodi Pendidikan Teknik Informatika Universitas Negeri 

Yogyakarta” dapat diambil 2 kesimpulan. Kesimpulan tersebut dipaparkan 

sebagai berikut: 

1. Media pembelajaran berbasis aplikasi yang dapat digunakan untuk 

memberikan interaksi di luar kelas terkait dengan mata kuliah Grafika 

Komputer dan Animasi telah berhasil di buat melalui aplikasi Steller dan 

sudah bisa diakses oleh seluruh mahasiswa mata kuliah Grafika Komputer dan 

Animasi. 

2. Pengembangan media pembelajaran ini dikategorikan layak digunakan 

sebagai media pembelajaran di mata kuliah Grafika Komputer dan Animasi. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil penilaian ahli materi senilai 3,10, ahli media 

senilai 3,13 dan berdasarkan hasil uji coba produk senilai 3,29 sehingga 

mendapatkan rerata total senilai 3,17 dan termasuk dalam kategori layak. 



62 
 

B. Implikasi Hasil Penelitian 

Penelitian pengembangan media pembelajaran ini mempunyai beberapa 

implikasi secara praktis diantaranya adalah sebagai berikut:  

1. Media pembelajaran ini dapat mempermudah proses interaksi di luar kelas 

tentang mata kuliah Grafika Komputer dan Animasi.  

2. Media pembelajaran ini dapat memberikan ilmu tentang teknik dasar 

sinematografi secara praktis dan dapat diakses dimanapun selama terhubung 

dengan jaringan internet. 

3. Penelitian ini dapat sebagai motivasi kepada mahasiswa untuk meneliti 

secara lebih dalam tentang sinematografi.  

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian pengembangan media pembelajaran ini ini telah dilakukan 

berdasarkan prosedur yang dipercaya namun tetap memiliki kekurangan, 

diantaranya: 

1. Kurangnya jumlah responden saat uji coba produk dan pemakaian, 

dikarenakan peminatan mahasiswa di bidang multimedia. 

2. Penyampaian materi media pembelajaran dalam kegiatan uji pemakaian 

sebatas satu kegiatan pembelajaran untuk mewakili seluruh kegiatan 

pembelajaran dalam media pembelajaran. 

3. Media pembelajaran diuji cobakan sebatas untuk peserta perkuliahan 

Grafika Komputer dan Animasi Prodi Pendidikan Teknik Informatika 
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Universitas Yogyakarta, sehingga jika digunakan oleh mata kuliah atau 

prodi lain akan didapatkan hasil yang berbeda. 

4. Media pembelajaran tidak dapat diunduh, sehingga perlu terhubung 

dengan jaringan internet untuk mengakses media pembelajaran. 

5. Fitur untuk quiz tidak bisa interaktif, sehingga tidak dapat mengkoreksi 

jawaban dengan otomatis. 

D. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah menyatakan bahwa media 

pembelajaran sudah layak dan tervalidasi oleh ahli media dan ahli materi, maka 

didapatkan beberapa sara sebagai berikut: 

1. Bagi Mahasiswa 

Mahasiswa diharapkan memiliki dan memanfaatkan media pembelajaran 

karena pentingnya peranan media pembelajaran dan mudah untuk 

digunakan di manapun. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan selalu 

melakukan ekplorasi pengetahuan yang terkait dengan multimedia agar 

memiliki banyak kemampuan yang menjadi nilai jual terhadap industri. 

2. Bagi Dosen 

Dosen diharapkan selalu melakukan pengembangan materi dalam 

pembelajaran. Selain itu, dosen diharapkan mempunyai pegangan media 

pembelajaran karena bahan ajar ini merupakan bahan ajar yang praktis.  
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3. Bagi Jurusan 

Jurusan diharapkan mendukung dosen/pengajar untuk mulai menggunakan 

media pembelajaran berbasis media social agar dapat berinteraksi dengan 

Mahasiswa diluar jam perkuliahan. 

 


