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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Media video pembelajaran Student Centered Learning pembuatan sosis sapi yang 

dikembangkan memiliki durasi video selama 14 menit 23 detik. Video terbagi atas 

beberapa bagian yaitu: 1) pembukaan dan prolog berupa materi sosis sapi yang 

dilakukan oleh talent dosen. 2) Isi (berupa persiapan bahan, persiapan alat, proses 

pembuatan, proses pengemasan, proses uji organoleptik dan proses pengujian 

kadaluwarsa) yang dilakukan oleh talent mahasiswa dan pengisi suara. 3) Penutup 

yang berisi kesimpulan dan evaluasi pada pembuatan sosis sapi yang dilakukan 

oleh talent dosen. Media video pembuatan sosis sapi disebarluaskan melalui 

YouTube channel Boga UNY dengan URL 

https://www.youtube.com/watch?v=zyTXLwzuEbk&t=20s. 

2. Hasil uji kelayakan media pembelajaran video  Student Centered Learning 

pembuatan sosis sapi oleh ahli materi sebesar 99,0%, oleh ahli media sebesar 

88,5%, sedangkan oleh pengguna atau siswa sebesar 81,6% sehingga termasuk 

kategori sangat layak. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan 

untuk pengembangan media pembelajaran selanjutnya yaitu: 
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1. Persiapan pengembangan media pembelajaran video lebih ditingkatkan lagi dan 

disiapkan secara matang sehingga meminimalisir adanya kesalahan pada saat 

pengembangan media pembelajaran video dibuat. 

2. Proses pengambilan video lebih ditingkatkan lagi dan diteliti agar tidak ada 

kekurangan dalam proses editing maupun take pengambilan video ulang. 

3. Media pembelajaran video kedepannya dibuat dengan lebih manarik lagi dengan 

cara melakukan penyegaran konsep pembuatan video yang berbeda dari 

sebelumnya dan editor memiliki konsep editing dan tingkat kreativitas yang lebih 

baik lagi.  

4. Media dapat dikembangkan hingga tahap lebih lanjut sehingga dapat 

meningkatkan efektivitas siswa dalam proses belajar dan media video 

pembelajaran menjadi lebih bermanfaat bagi siapapun yang menggunakannya. 

C. Keterbatasan Produk 

1. Produk pengembangan media pembelajaran video Student Centered Learning 

membutuhkan hardware untuk dapat membuka dan menjalankannya seperti 

laptop, komputer maupun gadget lain seperti smartphone. 

2. Media video membutuhkan sarana jaringan internet agar dapat mengakses video 

melalui platform Youtube. 

3. Untuk dapat mengakses dan memutar video pembelajaran dibutuhkan hardware 

yang sudah terisi energi listrik. 
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D. Pengembangan Produk Lebih Lanjut 

Produk pengembangan media video pembelajaran Student Centered Learning 

pembuatan sosis sapi pada mata pelajaran Pengolahan Produksi Hasil Hewani 

dapat dikembangkan lebih lanjut untuk materi yang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


