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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1  Simpulan 

          Berdasarkan hasil penelitian, penelitian ini menyimpulkan bahwa 

multimedia pencak silat untuk  MTs/SMP kelas VII dengan kualitas sebagai 

berikut. 

 Hasil dari penilaian ahli materi 1 kualitas multimedia pembelajaran 

mendapat skor 62  menunjukkan tingkat sangat baik dari aspek pembelajaran dan 

aspek isi mendapat skor 52 menunjukkan tingkat sangat baik. Hasil dari penilaian 

ahli materi 2 kualitas multimedia pembelajaran mendapat skor 51  menunjukkan 

tingkat baik dari aspek materi pembelajaran dan dan aspek isi mendapat skor 44 

menunjukkan tingkat baiik. Menurut ahli media mengenai kualitas multimedia 

pembelajaran pencak silat mendapat skor 89 menunjukkan tingkat sangat baik dari 

aspek tampilan dan aspek pemrograman mendapat skor 34 menunjukkan tingkat 

sangat baik. Dari uji coba kelompok kecil aspek materi pembelajaran memperoleh 

skor 38,6 menunjukkan tingkat sangat baik, aspek isi 30,1 menunjukkan kriteria 

sangat baik, dan aspek pembelajaran 47,3 menunjukkan kriteria sangat baik. Dari 

uji coba kelompok besar aspek materi pembelajaran memperoleh skor 39,1 

menunjukkan tingkat sangat baik, aspek isi 30,3 menunjukkan kriteria sangat 

baik, dan aspek pembelajaran 47,5 menunjukkan kriteria sangat baik. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa produk multimedia pembelajaran mata 

pelajaran penjaskes materi teknik dasar pencak silat untuk MTs/SMP kelas VII 

memiliki kualitas sangat baik sebagai sumber belajar. 
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5.2  Keterbatasan Produk 

  Dalam penerapan multimedia pembelajaran teknik dasar pencak silat 

terdapat beberapa keterbatasan dalam multimedia ini, antara lain :  

1.) Memerlukan waktu yang lama dalam membuat multimedia ini. 

2.) Tidak dapat diperbanyak karena berbentuk CD pembelajaran. 

3.) Hanya bisa dibuat dalam laptop/PC yang memiliki spesikasi seperti berikut : 

a.) Windows 

(1) Intel Pentium 4, intel Centrino, intel xeon, atau intel core duo 

processor. 

(2) Microsoft windows xp with service pack 2 atau windows vista home 

premium, business, ultimate, atau enterprise. 

(3) RAM 512 MB (direkomendasikan 1 GB) 

(4) Hardisk 2 GB 

b.) Mac OS 

(1) Power PC G4 atau G5 atau multicore intel processor. 

(2) Mac OS X v10.4.810.5 (Leopard) 

(3) RAM 512 MB (direkomendasikan 1 GB) 

(4) Hardisk 2.5 GB 

5.3 Implikasi 

  Pada penelitian pengembangan ini mempunyai beberapa implikasi 

diantaranya : 

1.) Produk CD pembelajaran ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber  

belajar siswa pada materi pencak silat. 
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2.) Sebagai motivasi guru untuk menghasilkan media-media pembelajaran, guna 

memecahkan masalah-masalah praktis dalam pembelajaran. 

3.) Sebagai media pengembangan penjas. 

5.4 Saran 

 Berdasarkan simpulan dan implikasi diatas, terdapat saran untuk multimedia 

pembelajaran ini sebagai berikut. 

1.) Produk CD pembelajaran ini benar-benar dapat dimanfaatkan untuk siswa 

sebagai sumber belajar yang lebih efektif dan efisien. 

2.) Perlu ada pelatihan untuk guru-guru dalam pembuatan multimedia agar guru 

dapat memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada.  

3.) Perlu adanya masukkan serta perbaikan dalam multimedia pembelajaran 

 ini agar semakin bagus ke depannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


