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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian pengembangan video model pembelajaran area berbasis 

budaya lokal menggunakan aplikasi wondershare filmora di taman kanak-kanak kota 

jambi dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penelitian pengembangan ini menghasilkan produk berupa video model 

pembelajaran area berbasis budaya lokal yang dapat dijadikan acuan atau 

pedoman bagi guru taman kanak-kanak, mahasiswa PG-PAUD, dan dosen PG-

PAUD. 

2. Dalam mengembangkan video model pembelajaran area berbasis budaya lokal 

dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu sebagai berikut: 

a) Analisis (Analysis) 

Melakukan observasi awal di Dinas Pendidikan Kota Jambi untuk mengetahui 

jumlah TK yang ada di Kota Jambi. Dan belum tersedianya video model 

pembelajaran area berbasis budaya lokal yang bisa dijadikan acuan atau 

pedoman dalam proses pembelajaran. 

b) Perancangan (Design) 

Membuat jadwal penelitian, tim pengembangan, dan tahap desain pembuatan 

media yang dimulai dari merancang perangkat pembelajaran yang berupa 

RPPH dan mempersiapkan LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik), membuat 

flowchart, storyboard, merancang skenario dan instrumen pendukung lainnya. 



 
 

 

c) Pengembangan (Development) 

Video model pembelajaran area berbasis budaya lokal yang telah dikembangkan 

kemudian diuji kevalidannya oleh ahli materi dan ahli media. Hasil validasi ahli materi 

dengan persentase 81,25% dan ahli media dengan persentase 88,88% dikategorikan 

sangat baik sehingga video layak diujicoba dengan sedikit revisi sesuai saran. 

d) Implementasi (Implementation) 

Video model pembelajaran area berbasis budaya lokal diujicobakan kepada 70 

responden yang terdiri dari Dosen PG-PAUD UNJA dengan persentase 88,5%, 

Mahasiswa PG-PAUD UNJA dengan persentase 87,27%, dan Guru TK Kota Jambi 

dengan persentase 80,12%. Hasil responden secara keseluruhan dikategorikan sangat 

baik. 

e) Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi dilakukan disetiap tahap agar dapat memperbaiki produk yang dibuat serta 

dapat memperoleh video yang layak digunakan. 

5.2. Saran 

1. Penulis menyarankan kepada guru taman kanak-kanak untuk dapat menggunakan video 

model pembelajaran area ini sebagai acuan atau pedoman dalam mengembangkan 

pembelajaran model area berbasis budaya lokal. 

2. Penulis juga menyarankan untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan 

pembelajaran model area di taman kanak-kanak lebih terbaru dan membuat inovasi baru. 

 


