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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti setelah dibahas 

dan dihitung hasilnya maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pengembangan Media Video Animasi  

Pengembangan media video animasi telah dikembangkan dengan 

mengembangkan beberapa video yang bersumber dari youtube kemudian 

digabungkan dengan video yang telah dibuat melalui sketch up pro 2015 

dan wondershare. 

2. Efektivitas Media Video Animasi 

Media Video animasi terbukti efektif karena nilai rata-rata pre test ialah 

77,5  sedangkan nilai post test ialah 86,9.  

3. Meningkatnya Hasil Belajar Setelah Menggunakan Video Animasi 

Ada peningkatan pembelajaran setelah menggunakan video animasi. Nilai 

sebelum menggunakan media pembelajaran rata-rata ialah 77,5 dari nilai 

uji pre test  kemudian setelah menggunakan media video animasi  nilai 

meningkat menjadi 86,9 yang diambil dari uji post test.   

B. Implikasi 

Hasil dari penelitian ini dapat dikemukakan implikasi teoritis maupun 

implikasi praktis: 

1. Implikasi Teoritis ini dapat meningkatkan moivasi belajar bagi siswa dan 

pengetahuan bagi pembaca sehingga dapat dijadikan referensi dalam 

penelitian selanjutnya 

2. Implikasi Praktis, video animasi mitigasi gempa bumi dalam materi kondisi 

geologi Indonesia kelas VII dapat digunakan oleh guru IPS di SMPN 01 

Surakarta sebagai media pembelajaran.  
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C. Saran 

Dalam proses penelitian masih banyak kendala dan evaluasi yang 

diperbaiki, sehingga perlu adanya saran-saran sebagai berikut: 

1. Terhadap Guru 

a. Guru mengadakan pemantauan terhadap perilaku siswa saat proses 

pembelajaran agar siswa dapat terkondisi. 

b. Meningkatkan metode saat pembelajaran agar siswa memiliki 

semangat dan  motivasi saat belajar. 

2. Terhadap Siswa 

a. Siswa hendaknya menjalin hubungan baik dengan guru maupun 

teman agar pembelajaran terasa nyaman dan menyanangkan 

b. Siswa hendaknya lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran 

3. Terhadap Sarana dan Prasarana Sekolah 

a. Hendaknya sarana dan prasana disekolah diperbaiki agar proses 

pembelajaran lebih efektif 

b. Kelengkapan sarana dan prasarana disekolah mempengaruhi proses 

pembelajaran 

4. Terhadap Peneliti selanjutnya 

a. Penelitian ini masih banyak kekurangan, dari segi produk 

pengembangan maupun saat eksperimen, maka perlu adanya 

observasi yang lebih untuk meningkatkan penelitian selajutnya. 

b. Perlu adanya pengembangan media yan lebih inovatif sehingga 

mampu memberikan masukan kepada para pendidik bangsa.  

 

 


