
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan Tentang Produk 

Berdasarkan hasil   penelitian   dan   pengembangan dapat   disimpulkan 

bahwa: 

1. Hasil   produk   dari   pengembangan   media   pembelajaran   melaksanakan 

pendempulan di Kompetensi Keahlian Teknik Bodi Otomotif SMK N 2 Depok 

Sleman ini berupa media pembelajaran berbasis video tutorial yang disimpan 

menggunakan format “.MP4” dengan kapasistas penyimpanan 1,25 GB yang dapat 

diputar pada perangkat komputer maupun smartphone dengan 5 materi di dalam 

video  tersebut  yaitu  (1) identifikasi pendempulan bodi otomotif, (2) alat dan 

bahan pendempulan bodi otomotif, (3) langkah-langkah proses pendempulan bodi 

otomotif, (4) penutup, serta (5) penyampaian evaluasi. 

2. Hasil kelayakan dari ahli materi terhadap media pembelajaran aplikasi 

pendempulan mendapat skor komulatif 4,02 dari skala 5 dalam kategori Layak. 

Sedangkan hasil kelayakan dari ahli media terhadap media pembelajaran aplikasi 

pendempulan mendapatkan skor sebesar 4,24 dari skala 5 yang berarti masuk 

dalam kategori Sangat Layak.  

3. Respon peserta didik Kompetensi Keahlian Teknik Bodi Otomotif angkatan 2016 

dalam uji lapangan skala kecil mendapatkan skor nilai sebesar (4,20 dari skala 



5) yang berarti masuk dalam kategori Baik dan terakhir pada pengujian lapangan 

skala besar mendapatkan skor (4,21 dari skala 5) yang berarti masuk dalam kategori 

Sangat Baik. Berdasarkan data tersebut maka media pembelajaran video tutorial 

aplikasi pendempulan Sangat Baik digunakan dalam pembelajaran. 

B. Saran Pemanfaatan Produk 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis menyampaikan 

beberapa saran. 

1. Pemanfaatan produk ini disarankan dalam pembelajaran praktik melaksanakan 

pendempulan pada mata pelajaran pengecatan bodi otomotif. 

2. Peneliti dalam hal ini hanya menghasilkan media pembelajaran berbasis video 

pembelajaran sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut guna mengetahui 

pengaruh penggunaan media pembelajaran ini terhadap prestasi belajar peserta 

didik. 

C. Desiminasi Dan Pengembangan Produk Lebih Lanjut 

1. Produk media pembelajaran ini didesiminasi dengan menyalin file dari CD media 

pembelajaran aplikasi pendempulan yang tersedia di bengkel Teknik Bodi 

Otomotif SMK N 2 Depok dan dapat diakses melalui 

https://youtu.be/v0cOLI0si_E. 

2. Perlunya pengembangan lebih lanjut terhadap media ini dengan menambahkan 

materi dari proses sebelum aplikasi pendempulan hingga aplikasi pengecatan 

menjadi media pembelajaran dalam satu kesatuan. 

https://youtu.be/v0cOLI0si_E


3. Perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh penggunaan media 

pembelajaran berbasis video terhadap hasil belajar peserta didik. 

 


