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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 KESIMPULAN 

Dalam rangka meningkatkan pemahaman siswa dalam proses 

pembelajaran, telah dilakukan tahapan-tahapan dengan membangun perangkat 

lunak  dan telah dilakukan pengujian dengan hasil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terbentuknya aplikasi Pembelajaran Bahasa Inggris “Telling The Time” 

berbasis multimedia ini telah memenuhi unsur desain pembelajaran dan 

desain perangkat lunak yang telah dirancang sebelumnya sehingga dapat 

menarik minat dan meningkatkan motivasi untuk belajar Bahasa Inggris 

khususnya dalam pengenalan waktu atau jam. 

2. Proses perancangan yang dilakukan dalam mewujudkan sistem 

pembelajaran ini ini dilakukan dengan metode rekayasa dengan 

pendekatan metode berorientasi objek yang diawali dengan tahapan 

requirement (kebutuhan), analysis (analisis), design (perancangan), 

implementation (pemakaian) dan testing (pengujian).  

3. Case tool yang digunakan untuk merancang program pada sistem 

pembelajaran ini adalah Unified Modelling Language (UML) dengan 

menggunakan diagram use case diagram,  sequence diagram dan  activity 

diagram yang dibantu dengan rancangan kotak dialog untuk 

menggambarkan form (halaman) yang ada di dalam sistem. 

4. Setelah aplikasi ini berhasil diimplementasikan dan dilakukan pengujian 

terhadap hasil rekayasa sistem, maka selanjutnya dilakukan uji 

implementasi dalam penggunaanya kepada responden. Tahapan  ini 

dilakukan dengan melakukan pengujian respon user terhadap sistem, 

pengujian terhadap keberhasilan responden dan melakukan analisa 

terhadap hasil test untuk menarik kesimpulan sejauh mana keberhasilan 

dan efektifitas aplikasi Pembelajaran Bahasa Inggris “Telling The Time” 
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berbasis multimedia yang digunakan oleh siswa dalam meningkatkan 

pemahamannya dalam proses pembelajaran. 

5. Dari hasil pengujian internal aplikasi Pembelajaran Bahasa Inggris 

“Telling The Time” berbasis multimedia ini telah bebas dari kesalahan dan 

dapat diterapkan pada sistem pembelajaran. 

6. Dari hasil pengujian eksternal terhadaap user yang menggunakan aplikasi 

Pembelajaran Bahasa Inggris “Telling The Time” berbasis multimedia ini, 

didapat hasil sebagai berikut : 

a) Sistem Pembelajaran Bahasa Inggris “Telling The Time” berbasis 

multimedia ini layak dan dapat diterima oleh user 

b) Sistem Pembelajaran Bahasa Inggris “Telling The Time” berbasis 

multimedia ini menunjukkan adanya peningkatan hasil sehingga 

sistem pembelajaran ini benar-benar dapat membantu tingkat 

pemahaman siswa dari sistem pembelajaran konvensional yang telah 

dilaksanakan.  

c) Dengan sistem ini tingkat pemahaman siswa dapat meningkat dan 

proses belajar mulai mengalami pengurangan keterikatan waktu dan 

tempat, serta siswa bisa mendapatkan  suasana baru dalam belajar 

menjadi lebih interaktif, dinamis dan menarik 

 

5.2 SARAN 

Walaupun dari hasil pengujian menunjukkan sistem pembelajaran ini 

cukup layak dipergunakan, namun ada beberapa saran–saran yang dapat penulis 

berikan untuk pengembangan lebih lanjut untuk mendapatkan kinerja yang lebih 

baik, dari aplikasi pembelajaran ini, antara lain:. 

1. Materi yang disajikan dalam sistem pembelajaran ini masih bersifat statis 

dan belum memiliki formulir untuk melakukan penambahan atau 

perubahan materi pembelajaran sehingga bila guru akan melakukan 

perubahan atau penambahan materi harus dilakukan melalui software 

macromedia flash profesional 8 secara langsung. 
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2. Untuk pengembangan selanjutnya aplikasi ini dapat diterapkan dalam 

waktu secara lebih rinci yaitu 24 jam dengan penempatan a.m dan p.m. 

3. Untuk pengembangan selanjutnya aplikasi ini dapat diterapkan kedalam 

metode pembelajaran secara elektronik (e-learning). 

4. Dalam pemberian menu evaluasi sebaiknya terdapat tombol Cek kesalahan  

untuk mengetahui jawaban – jawaban yang benar. 

5. Dapat ditambahkan animasi yang lebih menarik sehingga pengguna tidak 

bosan untuk menggunakan aplikasi pembelajaran Bahasa Inggris “Telling 

The Time”. 

 


