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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dari hasil analisa data dan 

pengujian hipotesis maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Penggunaan media pembelajaran animasi berbasis Adobe Flash CS3 

memiliki pengaruh terhadap hasil belajar siswa pada kompetensi 

Memasang Instalasi penerangan Listrik Bangunan Sederhana 

(MIPLBS). Hal ini dibuktikan dengan peningkatan hasil belajar siswa 

pada kelas eksperimen yang memiliki rata-rata nilai 44,67 menjadi 

89,67. Sedangkan pada kelas control memiliki rata-rata nilai sebesar 

46,67 menjadi 81,22. 

2. Penggunaan media pembelajaran animasi berbasis Adobe Flash CS3 

lebih baik digunakan dari pada media gambar terhadap hasil belajar 

siswa pada kompetensi Memasang Instalasi Penerangan Listrik 

Bangunan Sederhana (MIPLBS). Hal ini didapat dari hasil pengolahan 

data posttest diperoleh bahwa thitung = 7,27 dan ttabel = 1,67, sehingga 

thitung > ttabel (7,27 > 1,67).  Maka Ha diterima sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Media Pembelajaran Animasi Berbasis Adobe Flash 

CS3 memberikan peningkatan hasil belajar pada pelajaran instalasi 

penerangan listrik bangunan sederhana yang lebih tinggi daripada 

pembelajaran menggunakan media gambar pada siswa kelas XI TITL 

SMK YPT. Pangkalan Berandan. 
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5.2     Saran 

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian, maka peneliti mempunyai 

beberapa saran, antara lain : 

1. Bagi guru yang ingin menggunakan media pembelajaran animasi berbasis 

Adobe Flash CS3 hendaknya mampu menguasai kelas dan mengatur waktu 

dengan baik agar setiap kegiatan pada pembelajaran dapat terlaksana dengan 

lancar. Penggunaan media ini mengarahkan pada siswa untuk belajar mandiri 

untuk menemukan dan mengkonstruksi pengetahuannya.  

2. Bagi peneliti yang hendak meneliti dengan menggunakan media ini, perlu 

dilakukan peningkatan lagi terutama dalam membuat animasi instalasi 

penerangan listrik. Animasi yang ditampilkan sebaiknya lebih dinamis dan 

memiliki kemiripan dengan aslinya seperti animasi 3 Dimensi.   

 

5.3    Implikasi 

 Penggunaan Strategi pembelajaran melalui Media Pembelajaran yang tepat 

akan menciptakan suasana belajar yang lebih baik demi tercapainya hasil belajar 

yang baik pula. Oleh karena itu, pemilihan media pembelajaran menjadi factor 

yang sangat penting dalam merencanakan kegiatan pembelajaran. Suasana belajar 

konvensional tidak harus sepenuhnya dilakukan karena hanya akan berdampak 

terhadap suasana yang membentuk siswa menjadi pasif. Ada baiknya jika 

penggunaan media pembelajaran lebih dilibatkan agar siswa lebih optimal 

walaupun tidak sepenuhnya harus meninggalkan cara-cara lama.      


