
BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan  uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, serta hasil

pembahasan serta analisis berulang-ulang, maka dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut:

1. Aplikasi sistem pembelajaran sistem peredaran darah pada manusia

berbasis  multimedia interaktif ini dibuat sesuai dengan kebutuhan

pembelajaran yang ada saat ini dan dibuat dengan mengikuti tahap-tahap

pengembangan  multimedia.

2. Aplikasi peredaran darah manusia berbasis multimedia interaktif ini dapat

digunakan sebagai media pembelajaran kepada siswa SMA yang berisi

antara lain komponen darah, jantung, pembuluh darah berupa arteri dan

vena, sistem peredaran darah kecil, dan sistem peredaran darah besar.

3. Aplikasi pembelajaran interaktif Peredaran darah manusia ini di lengkapi

latihan dan skor dari menjawab soal di media pembelajaran ini serta

game.

4. Pada penggunaan webcam, semakin tinggi spesifikasi webcam yang

digunakan semakin baik hasil gambar pada display.

5. Untuk ukuran marker juga memiliki pengaruh yang besar pada suatu

aplikasi augmented reality, karena semakin kecil ukuran marker maka

semakin dekat jarak baca yang dapat dideteksi oleh webcam.

6. Dari hasil kusioner yang telah disebarkan kepada siswa, menunjukan

bahwa total persentase nilai aspek multimedia dan penggunaan aplikasi ini

pada siswa sebesar 80.41% atau diinterpretasikan sangat setuju. Angka
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tersebut didapatkan dengan menjumlahkan Ptidak setuju + Pkurang setuju

+ Psetuju + Psangat setuju.

7. Demikian halnya dengan hasil persentase guru, diperoleh data yang

menunjukan bahwa nilai aspek multimedia dan pengunaan aplikasi sebesar

86.1%. Persentase tersebut diinterpretasikan bahwa guru sangat setuju jika

aplikasi Pembelajaran Sistem Peredaran Darah Manusia ini memiliki nilai

aspek multimedia dan pengunaan.

6.2 Saran

Beberapa saran yang perlu diperhatikan untuk pengembangan aplikasi

lebih lanjut dimasa yang akan datang yaitu:

1. Aplikasi pembelajaran sistem peredaran darah pada manusia berbasis

multimedia interaktif ini dapat dikembangkan secara online dengan

memanfaatkan media internet yang berkembang pesat saat ini.

2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan library augmented

reality jenis lain agar terlihat perbandingan kecepatan dalam proses

rendering objek 3D dalam aplikasi pembelajaran sistem peredaran darah

manusia ini.

3. Agar unsur dari konsep Computer Aided Learning lebih terpenuhi lagi,

diharapkan pada konsep simulasi nya lebih dikembangkan lagi dari

sekedar berbentuk animasi.


