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BAB V 

  SIMPULAN DAN SARAN 
 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa:  

1. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan atau Research and 

Development (R&D) dengan model 4D yaitu a) tahap define, dengan dilakukan 

pengkajian kurikulum 2013 revisi dan analisis karakteristik peserta didik 

dengan melakukan observasi pada saat Praktek Lapangan Terbimbing (PLT); 

b) tahap design, dilakukan dengan penulisan skrip, memproduksi media dan 

audio, dan meyiapkan komponen pendukung; c) tahap develop, dilakukan 

dengan validasi produk kepada ahli materi , ahli media dan dilakukan uji 

kelayakan pengguna kepada 32 orang siswa kelas XI Kuliner 2 di SMK N 4 

Yogyakarta; d) tahap dissemination, penyebaran video pembelajaran dengan 

pengunggahan video pembelajaran ke dalam youtube channel Pendidikan 

Teknik Boga UNY dengan URL https://youtu.be/q2W0HGXs-zI  serta dalam 

bentuk kepingan CD/DVD yang diberikan kepada guru mata pelajaran Tata 

Hidang di SMK N 4 Yogyakarta. 

1. Hasil uji kelayakan video pembelajaran animasi 2 dimensi American Service 

oleh ahli materi mendapat persentase nilai rata-rata sebesar 97% dengan 

kategori sangat layak. Hasil uji kelayakan oleh ahli media mendapat persentase 

nilai rata-rata sebesar 98% dengan kategori sangat layak dan hasil uji kelayakan 

pengguna pada 32 siswa mendapat persentase nilai rata-rata sebesar 87% 

https://youtu.be/q2W0HGXs-zI
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sehingga perolehan data tersebut menunjukkan bahwa pembuatan media 

pembelajaran video animasi 2 dimensi American Service sangat layak 

digunakan untuk pembelajaran Tata Hidang. 

B. Saran 

1. Dalam penggunaan pertama video pembelajaran ini akan lebih baik jika 

didampingi oleh guru agar jika ada hal yang tidak dimegerti dapat langsung 

dijelaskan oleg guru. Namun lebih lanjut video ini dapat digunakan secara 

mandiri. 

2. Ketika menayangkan video pembelajaran ini sebaiknya dalam kondisi ruangan 

yang tidak terlalu terang agar dapat terlihat dengan jelas . 

3. Meningkatkan kualitas audio dan backsound serta pengeditan lainnya perlu 

pengembangan agar tidak membosankan. 

C. Pengembangan Produk Lebih Lanjut 

1. Produk video pembelajaran animasi 2 dimensi American Service untuk mata 

pelajaran Tata Hidang pada jurusan jasa boga dapat dikembangkan lagi untuk 

materi lain. 

2. Produk video pembelajaran ini sebaiknya dilanjutkan hingga tahap efektivitas 

media pembelajaran agar mampu mengetahui peningkatan hasil belajar siswa 

sehingga manfaat media pembelajaran dapat lebih nyata hasilnya.  

 

 


