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BAB V 

PENUTUP 

 

 

 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembuatan Penerapan Aplikasi Computer Aided 

Instruction untuk Pembelajaran Bahasa Mandarin Tingkat Dasar ini, dapat ditarik 

beberapa kesimpulan seperti berikut: 

a. Proses tahap pembuatan Penerapan Aplikasi Computer Aided Instruction 

untuk Pembelajaran Bahasa Mandarin Tingkat Dasar dilakukan melalui lima 

tahapan, yaitu Requirements Analysis, Design, Coding, Testing dan 

Implementation. 

b. Setelah dilakukan pengujian menggunakan metode Black Box, maka dapat 

disimpulkan bahwa secara fungsional aplikasi 100% berjalan baik. 

c. Penggunaan Aplikasi ini lebih efektif karena dapat menghilangkan 

kejenuhan pada anak-anak didik di SDN 69 Pangkalpinang, serta dapat 

meningkatkan motivasi anak-anak untuk belajar Bahasa Mandarin. 

d. Meringankan beban guru dalam memberikan materi pembelajaran. 

e. Dengan adanya aplikasi ini penerimaan materi akan lebih mudah ditangkap, 

karena materi dilengkapi penjelasan melalui teks, suara, gambar dan animasi 

yang dikemas secara menarik. 

f. Hal yang diutamakan dari pembuatan aplikasi ini adalah hasil akhir program 

berupa tampilan yang menarik dan mudah digunakan oleh user. 

g. Aplikasi ini menyajikan pembelajaran Bahasa Mandarin tingkat dasar 

dengan menampilkan pelajaran serta latihan tentang angka, hewan, tubuh, 

alam, benda dan orang. 

h. Dapat meningkatkan kemampuan menulis, membaca dan mendengarkan 

Bahasa Mandarin. 

i. Pembuatan aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman Java dan 

aplikasi ini dijalankan menggunakan Aplikasi JCreator 4.50 Pro. 
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j. Dapat digunakan sebagai media alternatif belajar mengajar Bahasa 

Mandarin. 

k. Aplikasi ini bisa menjadi alternatif dalam memperkenalkan Bahasa 

Mandarin kepada anak-anak dan pengguna yang ingin belajar Bahasa 

Mandarin tingkat dasar. 

l. Mengimplementasikan kedalam bentuk perangkat lunak. 

 

 

5.2 SARAN 

Berikut adalah saran-saran untuk pengembangan lebih lanjut terhadap 

Penerapan Aplikasi Computer Aided Instruction untuk Pembelajaran Bahasa 

Mandarin Tingkat Dasar: 

a. Aplikasi ini dibuat dengan konsep yang sederhana, maka kedepannya 

aplikasi ini akan dikembangkan sebaik mungkin agar siswa lebih tertarik 

untuk belajar Bahasa Mandarin berbantuan komputer. 

b. Untuk pengembangan lebih lanjut diharapkan materi-materi pelajaran serta 

latihan dan rancangan dalam aplikasi ini lebih bervariasi lagi bentuknya agar 

siswa atau user semakin termotivasi untuk belajar Bahasa Mandarin. 

c. Aplikasi ini dibuat untuk mempelajari Bahasa Mandarin untuk tingkat 

pemula, harapan kedepannya agar dapat mengembangkan dan membuat 

aplikasi yang serupa untuk tingkat lebih lanjut. 

d. Semoga aplikasi ini dapat berguna dan dimanfaatkan dengan sebaik-

baiknya.


