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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan pada video 

pembelajaran penggunaan pesawat penyipat datar, maka dapat disimpulkan bahwa: 

(1) Tahap awal penelitian pengembangan ini adalah tahap pendefinisian. Langkah 

yang dilakukan dalam tahap ini ialah analisis kebutuhan awal, analisis siswa, 

analisis konsep dan analisis tujuan pembelajaran. Dalam tahap ini ditemukan 

berbagai informasi yang mendukung penelitian pengembangan video 

pembelajaran ini dilaksanakan. 

(2) Dalam tahap perancangan penelitian ini dihasilkan konsep media yang akan 

dikembangkan, storyboard, layout  media dan skenario pembelajaran untuk 

video pembelajaran yang akan dibuat. 

(3) Dalam tahap pengembangan dilaksanakan pembuatan media pembelajaran, 

validasi dan revisi pertama, uji coba produk dan revisi kedua. Kemudian 

ditemukan tingkat kelayakan video pembelajaran penggunaan pesawat penyipat 

datar berdasarkan hasil validasi oleh ahli materi, ahli media dan penilaian guru, 

adalah sebagai berikut: 
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(a) Berdasarkan validasi yang dilakukan oleh ahli materi, video pembelajaran 

penggunaan pesawat penyipat datar mendapatkan predikat “layak” dengan 

jumlah skor total 44 dari 3 aspek yang dinilai.  

(b) Berdasarkan validasi yang dilakukan oleh ahli media, video pembelajaran 

penggunaan pesawat penyipat datar mendapatkan predikat “layak” dengan 

jumlah skor total 63 dari 3 aspek yang dinilai.  

(c) Penilaian video pembelajaran penggunaan pesawat penyipat datar 

dilakukan oleh 4 responden guru mata pelajaran Dasar-Dasar Konstruksi 

dan Teknik Pengukuran Tanah mendapatkan predikat rata-rata “layak” 

digunakan untuk pembelajaran dikelas. Skor total rata-rata 60 dari 2 aspek 

yang dinilai. 

(4) Hasil video pembelajaran yang telah dikembangkan disebarkan dengan dua cara 

yakni mengirimkan file menggunakan flashdisk kepada guru mata pelajaran 

serta dapat diakses di Youtube pada channel Faustina Dea. Langkah 

dilaksanakan sebagai tahap terakhir dari pengembangan yakni tahap 

penyebaran.  

B. Keterbatasan Produk 

Penelitian pengembangan ini masih jauh dari kata sempurna, berikut keterbatasan 

yang ada dalam video pembelajaran ini: 
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(1) Pengguna belum dapat memilih materi dalam video yang ingin ditonton dengan 

cara menekan tombol di video secara interaktif. Sehingga pengguna harus 

menggeser video secara manual sampai di materi yang ingin ditonton. 

(2) Untuk penggunaan video pembelajaran di kelas, pada prakteknya akan sangat 

bergantung dengan komputer/laptop, proyektor dan speaker yang tersedia di 

ruangan kelas. 

(3) Alat yang digunakan pada video pembelajaran tidak memiliki merk yang sama 

dengan yang dimiliki SMK Negeri 3 Yogyakarta, namun sudah diusahakan 

dengan jenis sama yakni automatic level. 

(4) Materi yang disampaikan dalam video demonstrasi terbatas hanya materi 

mengukur beda tinggi menggunakan cara sipat datar memanjang. 

(5) Untuk mengakses video secara online menggunakan situs youtube 

membutuhkan koneksi internet yang lancar. 

(6) Titik ukur yang dapat ditampilkan di video pembelajaran hanya terbatas 5 titik 

dan slag yang dapat dibahas hanya 2 slag. 

C. Saran 

Untuk pengembangan produk serupa pada kesempatan berikutnya, adapun beberapa 

saran dari peneliti setelah melakukan penelitian ini: 

(1) Media pembelajaran ini dapat dikembangkan menjadi media interaktif untuk 

penelitian selanjutnya. Sehingga pengguna dapat langsung memilih di materi 

mana yang ingin langsung ditonton. 
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(2) Dapat dilakukan pengembangan atau perbaikan kepada aspek-aspek yang masih 

kurang dalam tahap validasi oleh ahli serta penilaian oleh guru mata pelajaran.  

(3) Media pembelajaran ini dapat digunakan sebelum pembelajaran praktek dimulai, 

sebagai alternatif penyampaian materi agar siswa dapat membayangkan praktek 

yang akan dilakukan. 

(4) Media pembelajaran ini dapat digunakan untuk siswa belajar individu di luar 

kegiatan belajar mengajar di ruang kelas. 

(5) Materi yang disajikan dalam video pembelajaran dapat dikembangkan lagi untuk 

membahas jenis pengukuran sipat datar lainnya.  

(6) Dapat ditambahkan langkah menggambar hasil data pengukuran setelah 

menghitung data pengukuran. 

 


