
BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, 

maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil belajar Menguasai Dasar Animasi Stop Motion (Bidang Datar) siswa 

kelas XI SMK Negeri 10 Medan yang diajar dengan menggunakan 

Macromedia Flash Professiona 8  pada Kompetensi Dasar 

Mendeskripsikan Syarat-Syarat Animasi, memperoleh skor tertinggi 

sebesar 16 ; skor terendah sebesar 10 ; dan memiliki rata-rata nilai sebesar 

12,36. 

2. Hasil belajar Menguasai Dasar Animasi Stop Motion (Bidang Datar) siswa 

kelas XI SMK Negeri 10 Medan yang diajar dengan menggunakan media 

gambar, memperoleh skor tertinggi sebesar 16 ; skor terendah sebesar 6 ; 

dan memiliki rata-rata nilai sebesar 11,58. 

3. Secara statistik dengan menggunakan uji-t disimpulkan bahwa hasil belajar 

Menguasai Dasar Animasi Stop Motion (Bidang Datar) dari siswa yang 

diajar dengan menggunakan Macromedia Flash Professiona 8  lebih tinggi 

dibandingkan hasil belajar Menguasai Dasar Animasi Stop Motion (Bidang 

Datar) dari siswa yang diajar dengan menggunakan media gambar pada 

siswa kelas XI SMK Negeri 10 Medan Tahun Ajaran 2013/2014, hal ini 

dibuktikan dari hasil pengujian hipotesis thitung > ttabel, yaitu 7,133 > 1,678. 

 

 



B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian maka diberikan 

impilkasi sebagai berikut : 

1. Dengan diterimanya hipotesis yang telah dikemukakan, maka perlu kiranya 

menjadi pertimbangan bagi pihak pengelola SMK Negeri 10 Medan dalam 

upaya meningkatkan keterampilan mengajar guru yang dapat mendukung 

hasil belajar, khusunya hasil belajar Menguasai Dasar Animasi Stop Motion 

(Bidang Datar). 

2. Dengan diterimanya hipotesis yang telah dikemukakan, maka untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa SMK Negeri 10 Medan kiranya dapat 

menciptakan kegiatan belajar yang lebih interaktif dengan mengaplikasian 

software Macromedia Flash Professiona 8  dan selalu berupaya 

memanfaatkan berbagai sumber belajar untuk mendukung pemahaman 

belajar Menguasai Dasar Animasi Stop Motion (Bidang Datar). 

C. Saran 

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan yang dikemukakan 

sebelumnya, maka disarankan hal-hal sebagai berikut : 

1. Guru dapat menerapkan software Macromedia Flash Professiona 8 pada 

kegiatan belajar untuk meningkatkan hasil belajar siswa seperti yang 

ditunjukkan oleh hasil belajar Menguasai Dasar Animasi Stop Motion 

(Bidang Datar). 



2. Kepada para peneliti yang ingin mengkaji pengaruh Media Pembelajaran 

terhadap hasil belajar, disarankan untuk meneliti Media Pembelajaran 

bagaimana yang lebih unggul untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

 


