
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut:  

1. Produk pengembangan media pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian 

ini berupa media pembelajaran berbasis video animasi pada materi konstruksi 

pondasi batu kali di SMK N I Seyegan. Dikembangkan melalui metode 4D yang 

dikembangkan oleh Thiagarajan meliputi 4 tahapan (1) Define yang dilakukan 

melalui observasi di SMKN 1 Seyegan (2) Design dengan melakukan pembuatan 

rancangan awal media pembelajaran meliputi pembuatan rencana video, format 

video, dan isi video (3) Develop yang meliputi uji kelayakan media video oleh ahli 

materi dan ahli media. Penilaian media video juga dinilai oleh dua guru mata 

pelajaran konstruksi bagunan gedung (4) Disseminate yang dilakukan kepada 

pihak sekolah karna keterbatasan fasilitas. 

2. Tingkat kelayakan yang diperoleh dari validasi ahli materi pada pengujian media 

pembelajaran konstruksi pondasi batu kali berbasis video animasi pada mata 

pelajaran konstruksi bagunan gedung di SMKN 1 Seyegan mendapatkan rata-rata 

skor 55 termasuk pada kriteria “sangat layak” dengan persentase kelayakan 

91,67% 

3. Tingkat kelayakan yang diperoleh dari validasi ahli media pada pengujian media 

pembelajaran konstruksi pondasi batu kali berbasis video animasi pada mata 



pelajaran konstruksi bagunan gedung di SMKN 1 Seyegan mendapatkan rata-rata 

skor 51 termasuk pada kriteria “sangat layak” dengan persentase kelayakan 

85,00% 

4. Tingkat kelayakan yang diperoleh dari validasi dua pengguna pada pengujian 

media pembelajaran konstruksi pondasi batu kali berbasis video animasi pada mata 

pelajaran konstruksi bagunan gedung di SMKN 1 Seyegan adalah:  (a) 

mendapatkan rata-rata skor 96 termasuk pada kriteria “layak” dengan persentase 

kelayakan 80,00% dan (b) mendapatkan rata-rata skor 85 termasuk pada kriteria 

“layak” dengan persentase kelayakan 70,83% 

B. Keterbatasan Produk  

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan produk media pembelajaran 

konstruksi batu kali berbasis video animasi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Media pembelajaran berbasis video animasi yang dikembangkan pada penelitian 

ini hanya pada pokok bahasan materi konstruksi pondasi batu kali. 

2. Materi yang disusun dalam video masih bisa ditambah agar memperluas cakupan 

pembelajaran dan bisa digunakan untuk memnuhi alokasi jam pelajaran sesuai 

dengan silabus. 

3. Produk video ini membutuhkan media pendukung seperti handphone, laptop atau 

komputer yang memiliki aplikasi pemutar video yang support format Mp4 sesuai 

untuk video animasi tersebut. 



4. Tahap penyebaran (disseminate) produk belum dilakukan secara terbuka karena 

harus melalui prosedur yang ada terlebih dahulu melalui izin pihak-pihak yang 

bersangkutan. 

C. Pengembangan Produk Lebih Lanjut 

Media pembelajaran konstruksi pondasi batu kali berbasis video animasi ini 

masih dapat dikembangkan lebih lanjut yaitu:  

1. Media pembelajaran ini dapat dikembangan untuk pokok bahasan materi lain pada 

mata pelajaran Konstruksi Bangunan Gedung atau mata pelajaran lain yang sesuai 

dengan kriteria media pembelajaran ini 

2. Media pembelajaran konstruksi batu kali berbasis video animasi ini bisa 

dikembangkan lagi untuk platform atau format yang berbeda untuk mendukung e-

learning di sekolah. 

3. Media pembelajaran ini dapat diteliti lagi untuk dicari seberapa besar dampak dari 

produk yang telah dikembangkan ini. 

D. Saran 

1. Produk media pembelajaran konstruksi pondasi batu kali berbasis video animasi 

ini dapat digunakan sebagai alternatif pilihan yang dapat diperhitungkan untuk 

membantu guru menjelaskan materi pada mata pelajaran Konstruksi Bangunan 

Gedung. 



2. Pengembangan media pembelajaran dapat menambahkan materi-materi Konstruksi 

Bangunan Gedung yang lain sehingga tidak terbatas hanya pada materi konstruksi 

pondasi batu kali 

 

 

 

 

 


