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V.   SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa: 

 

1. Kelemahan-kelemahan pada bahan ajar yang berupa modul cetak yang 

digunakan untuk proses pembelajaran materi menggunakan osiloskop yang 

sudah ada saat ini berpotensi untuk dikembangkan menjadi bahan ajar 

berbasis multimedia interaktif sehingga  kesulitan-kesulitan siswa dalam 

memahami materi menggunakan alat ukur osiloskop dapat teratasi. 

 

2. Pengembangan produk bahan ajar berbasis multimedia interaktif pada  

kompetensi dasar menggunakan alat ukur osiloskop ini berawal pada 

kebutuhan siswa akan media pembelajaran untuk mengatasi kesulitan-

kesulitan siswa pada materi menggunakan alat ukur osiloskop. Kebutuhan 

media pembelajaran tersebut ditetapkan dalam tujuan pembelajaran pada 

Garis Besar Program Multimedia Interaktif (GBPMI) yaitu mengoperasikan 

alat ukur osiloskop untuk mengukur sinyal pada rangkaian televisi. Materi- 

materi yang tertuang dalam produk bahan ajar ini diseleksi dari materi-materi 

yang sulit dipahami oleh siswa pada bahan ajar cetak yang ada saat ini dan 

dikembangkan dalam bentuk produk bahan ajar yang berbasis multimedia 

interaktif.  Produk bahan ajar ini telah divalidasi oleh 3 ahli yaitu: ahli materi, 

ahli media dan ahli pembelajaran. Strategi pembelajaran yang digunakan 
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dengan media ini adalah kooperatif sosial dan pembelajaran mandiri. 

Teknologi yang digunakan pada proses pembuatan produk bahan ajar ini 

adalah menggunakan aplikasi perangkat lunak Lectora. Langkah-langkah 

desain produk bahan ajar ini adalah: (1) membuat flow chart; (2) membuat 

story board; 3) menyusun script naskah video; 4) melakukan pemrograman; 

dan (5) mengemas produk dalam bentuk CD.  Produk bahan ajar ini telah 

dilakukan ujicoba terbatas dan ujicoba lapangan sehingga layak digunakan 

dalam pembelajaran. 

 

3. Uji efektifitas produk pengembangan pada aspek psikomotor menggunakan 

desain eksperimen one-group pretest-posttest design menunjukan nilai gain 

ternormalisasi  sebesar 0,41.  Analisis ini menunjukkan tingkat efektifitas 

penggunaan media berada dalam klasifikasi efektif. Sehingga hipotesa awal 

(Ho) ditolak dan hipotesa alternatif (Ha) diterima yaitu pembelajaran 

menggunakan multimedia interaktif pada materi menggunakan alat ukur 

osiloskop lebih efektif  untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

4. Uji efisiensi produk pengembangan diperoleh nilai efisiensi sebesar 1,22. 

Nilai rasio yang lebih dari 1 menunjukkan klasifikasi efisien. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan multimedia pembelajaran menggunakan alat 

ukur osiloskop cukup efisien.  

 

5. Uji kemenarikan produk pengembangan diperoleh skor 3,34 dan selanjutnya 

masuk pada kualifikasi sangat menarik. Sehingga produk bahan ajar ini layak 

untuk digunakan dalam pembelajaran. 
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5.2  Implikasi 

5.2.1 Secara Teoritis 

Penelitian  pengembangan multimedia interaktif ini mengacu pada definisi 

teknologi pendidikan sebagai studi dan etika praktek untuk memfasilitasi 

pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan dan 

mengelola proses dan sumber daya teknologi yang sesuai dengan definisi model 

penelitian pengembangan sebagai suatu penelitian sistematis pada proses desain, 

pengembangan dan evaluasi dengan tujuan membangun sebuah dasar empiris 

untuk penciptaan produk-produk pembelajaran, seharusnya menjadi prioritas 

utama bagi peneliti di bidang teknologi pendidikan untuk dapat memfasilitasi 

belajar, meningkatkan kinerja dan memecahkan masalah-masalah belajar. Namun 

banyak kalangan yang memandang penelitian dan pengembangan sebagai suatu 

penelitian yang rumit karena selain memerlukan waktu yang lama juga tenaga dan 

biaya yang tidak sedikit. Pada kenyataannya penelitian ini dapat terselesaikan 

dengan baik dan target dapat tercapai. Hal ini dapat menjadi pijakan empirik bagi 

peneliti lain untuk melakukan hal yang sama dengan obyek yang berbeda. 

 

5.2.2  Secara Praktis 

1. Produk pembelajaran yang baik harus memenuhi kriteria efektifitas, efisiensi 

dan daya tarik. Efektifitas berkaitan dengan pencapaian tujuan pembelajaran, 

efisiensi berkaitan dengan penggunaan waktu, tenaga dan biaya untuk 

mencapai tujuan pembelajaran tersebut dan daya tarik berkaitan dengan 

bagaimana motivasi siswa untuk tetap pada tugas belajarnya. Disamping itu 
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pengembangan suatu produk pembelajaran harus didasarkan pada hasil analisis 

kebutuhan sehingga produk yang akan dikembangkan benar-benar relevan 

dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan dan relevan dengan karakteristik 

siswa yang menjadi sasaran kegiatan pembelajaran. 

 

2. Selain terbatasnya ketersediaan media dan alokasi waktu pembelajaran pada 

kompetensi dasar menggunakan alat ukur osiloskop, permasalahan lain yang 

umumnya terjadi pada kompetensi dasar menggunakan osiloskop adalah 

tingkat kecepatan belajar dan daya serap yang berbeda-beda sering 

menyebabkan guru harus menjelaskan hal yang sama berulang-ulang. Produk 

ini dibuat untuk mengatasi kesulitan tersebut, dimana pada saat siswa 

menghadapi suatu permasalahan, siswa tersebut dapat mencari sendiri 

solusinya pada program multimedia interaktif. 

 

3.  Pengembangan suatu produk pembelajaran harus didasarkan pada hasil analisis 

kebutuhan sehingga produk yang akan dikembangkan benar-benar relevan 

dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Produk multimedia pembelajaran 

menggunakan alat ukur osiloskop ini merupakan suplemen bagi siswa, agar 

siswa dapat belajar mandiri diluar dari pembelajaran di kelas. Juga agar siswa 

dapat mengkontruksi sendiri pengetahuannya sesuai dengan karakteristik 

belajar masing-masing karena multimedia ini terdapat fungsi repeat sehingga 

dapat diulang-ulang sampai siswa menguasai kompetensi yang harus dicapai. 
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5.3 Saran 

Saran pada penelitian ini adalah : 

1. Saran untuk  guru adalah: (1) hendaknya dilakukan evaluasi yang terkait 

dengan sikap siswa sebagai dampak iringan (nurturant effect) setelah 

mempelajari materi dalam multimedia interaktif.  Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui sejauh maka sikap siswa yang terkait dengan kepedulian, tanggung 

jawab dan kehati-hatian siswa saat melakukan kegiatan praktik menggunakan 

alat ukur osiloskop yang sesungguhnya (hand-on; (2) hendaknya pembelajaran 

dengan menggunakan multimedia interaktif siswa diberikan kesempatan untuk 

lebih banyak belajar secara mandiri sehingga siswa dapat menentukan materi 

pelajaran sesuai yang siswa butuhkan; (3) karena multimedia interaktif ini 

merupakan tambahan (suplemen) bukan menggantikan fungsi guru maka ketika 

siswa melakukan kegiatan praktik tetap dalam pengawasan guru .  

 

2. Saran untuk siswa adalah: (1) materi dalam multimedia interaktif ini dapat 

dipilih sesuai kebutuhan tidak harus berurutan menunggu materi yang lain 

selesai, (2) setelah mempelajari materi dalam multimedia ini diharapkan sikap 

siswa akan semakin baik pada saat menangani alat ukur osiloskop, dan (3) 

siswa yang belum jelas memahami materi dalam video tutorial atau masih 

terdapat kesulitan untuk memahami dari bagian-bagian materi maka siswa 

dapat  mengulang-ulang materi dalam video dengan cara meng-klik tombol 

play, pause dan stop pada frame  video tutorial, (4) diharapkan siswa tidak 

hanya mempelajari materi multimedia interaktif ini saat tatap muka 

pembelajaran dikelas namun diluar kelas juga dipelajari, (5) setelah siswa 
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menguasai materi multimedia interaktif diharapkan siswa melanjutkan dengan 

kegiatan praktik menggunakan alat ukur osiloskop (hands-on). 

 

3. Saran untuk sekolah adalah: (1) multimedia interaktif ini dapat dipergunakan 

sebagai alternatif  pembelajaran untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi 

pembelajaran dan mampu memotivasi siswa untuk tetap terlibat pada tugas 

belajar pada mata pelajaran praktek kejuruan yang relevan, (2) untuk 

meningkatkan frekuensi kegiatan praktik pada kompetensi dasar menggunakan 

alat ukur osiloskop agar jumlah unit alat ukur osiloskop ditingkatkan,              

dan (3) diharapkan semua mata pelajaran praktik kejuruan dikembangkan 

multimedia interaktif.  

 

4. Saran pengembangan multimedia interaktif ini lebih lanjut adalah: (1) agar 

diperoleh kualitas audio yang baik maka ruang perekaman harus kedap suara, 

(2) agar diperoleh kualitas video yang lebih baik maka perlu ditingkatkan 

sistem penerangan (lighting) yang lebih baik, (3) pembaca narasi perlu  dipilih 

orang yang telah terlatih dan memiliki kualitas vokal yang bagus, (4) agar 

multimedia ini lebih interaktif maka perlu dikembangkan dalam bentuk 

animasi cara menggunakan alat ukur osiloskop sehingga pengguna tidak hanya 

melihat video tetapi pengoperasian osiloskop dapat dilakukan secara virtual. 


