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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penjabaran butir-butir pertanyaan penelitian mengenai 

pengembangan media pembelajaran yang telah dituliskan pada bab sebelumnya, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pada tahap define dihasilkan analisis kebutuhan media pembelajaran yang 

dibutuhkan mahasiswa pada mata kuliah praktik finishing furniture. Bahwa 

mahasiswa JPTSP membutuhkan media pembelajaran yang efektif dan efisien. 

2. Pada tahap design dihasilkan rancangan media pembelajaran berbasis 

audiovisual. Rancangan dimulai dari analisis kebutuhan, proses pembuatan 

media yang meliputi shooting video dan dubbing suara, dan proses editing video 

yang meliputi penyusunan video menggunakan adobe premier pro. 

3. Produk pengembangan media pembelajaran ini yaitu video pembelajaran yang 

menampilkan langkah-langkah praktik finishing furniture menggunakan bahan 

melamine nuansa natural dan semi transparan. Video ini berformat .mp4 dengan 

ukuran sebesar 267 MB, dan telah teruji untuk diputar diperangkat windows 7, 

windows 8, dan windows 10 serta perangkat smartphone bersistem android 

(minimal versi Lollipop) dan IOS. 

4. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh ahli materi terhadap pengembangan 

media pembelajaran berbasis audiovisual ini, diperoleh total skor penilaian 

sebesar 69. Selanjutnya, dari total skor tersebut didapat skor rata-rata sebesar 

86,25. Sehingga tingkat kelayakan media pembelajaran berbasis audiovisual ini  
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menurut ahli media termasuk dalam kriteria “Sangat Layak” digunakan sebagai 

pembelajaran, dengan persentase kelayakan sebesar 86,72 %. 

5. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh ahli media terhadap pengembangan 

media pembelajaran berbasis audiovisual ini, diperoleh total skor penilaian 

sebesar 65. Selanjutnya, dari total skor tersebut didapat skor rata-rata sebesar 

95,58. Sehingga tingkat kelayakan media pembelajaran berbasis audiovisual ini  

menurut ahli media termasuk dalam kriteria “Sangat Layak” digunakan sebagai 

pembelajaran, dengan persentase kelayakan sebesar 96,48 %. 

6. Penilaian kelayakan terhadap pengembangan media pembelajaran ini juga 

dilakukan oleh mahasiswa yang berperan sebagai pengguna. Mahasiswa PTSP 

FT UNY Kelas A, B dan C Angkatan 2017, dari 3 kelas tersebut memperoleh 

skor rata-rata sebesar 82,733 yang jika dikonversikan keduanya termasuk dalam 

kategori “Sangat Layak” digunakan sebagai pembelajaran, dengan persentase 

kelayakan sebesar 82,73%. 

7. Pada tahap disseminate dihasilkan media pembelajaran yang dikemas dalam 

bentuk CD dan agar mempermudah pengguna dalam mengakses media 

pembelajaran berbasis audiovisual ini secara bebas, maka media pembelajaran 

diunggah ke Youtube cahnnel Fitria Putri Wulandari dengan alamat 

https://www.youtube.com/watch?v=419xyZY0Sbc.  
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B. Keterbatasan Produk 

Terdapat beberapa keterbatasan pada produk Pengembangan Media 

Pembelajaran Berbasis Audiovisual pada Mata Kuliah Praktik Finishing Furniture 

ini, yaitu: 

1. Materi dalam video disampaikan secara lisan dan tulisan. Sehingga untuk 

mendalami isi materi yang disampaikan, mahasiswa dituntut untuk selalu fokus 

dan konsentrasi dalam mendengarkan paparan video. 

2. Media pembelajaran berbasis audiovisual ini  tidak dibuat interaktif karena 

keterbatasan waktu yang ada dalam pembuatannya. 

3. Media pembelajaran berbasis audiovisual yang dihasilkan dinilai masih kurang 

kreatif dalam transisi gambar dan animasi. Hal tersebut disebabkan keterbatasan 

kemampuan aplikasi yang digunakan dalam proses pembuatan video 

pembelajaran. 

 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan media pembelajaran ini, 

maka dapat diajukan saran sebagai berikut: 

1. Bagi dosen mata kuliah praktik finishing furniture, khususnya di Jurusan PTSP 

FT UNY diharapkan media pembelajaran berbasis audiovisual  ini dapat 

digunakan sebagai salah satu sumber mengajar. 

2. Ketika melakukan penelitian, kerjasama tim antara mahasiswa, pendidik, dan 

peserta didik harus terjalin dengan baik agar produk yang dihasilakan sesuai 
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dengan kebutuhan peserta didik dan dapat mengakomodasi keterbatasan yang 

dihadapi pendidik. 

3. Bagi mahasiswa yang akan membuat media pembelajaran pada mata kuliah 

praktik finishing furniture, bisa membuat media yang lebih menarik lagi seperti 

media pembelajaran interaktif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


