
 

 

81 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan dalam 

penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

5.1.1 Media  pembelajaran  menggunakan  Media AudioVisual Berbasis 

sparkol  videoscribe  dianggap layak  untuk  diterapkan  dalam  

pembelajaran  di  kelas.  Hal  ini dikarenakan  media  pembelajaran  

menggunakan  sparkol  videoscribe telah  melewati  tahap  

pengembangan  yang  sesuai  dengan  prosedur dan  divalidasi  oleh  ahli  

media  dan  ahli  materi.  Skor  validasi  yang diperoleh dari ahli media 

adalah 94,444% dilihat dari mutu teknis dan aspek  media.  Sedangkan  

skor  yang diperoleh dari ahli materi adalah 84,615% dilihat dari aspek 

media dan kesesuaian isi materi. Berdasarkan uraian tersebut maka media 

termasuk dalam kategori sangat layak menurut ahli media, dan termasuk 

dalam kategori layak menurut ahli materi. 

5.1.2 hasil ujicoba tanggapan siswa tentang media pembelajaran menggunakan 

media Audiovisual berbasis Sparkol Videoscribe diperoleh nilai rata-rata 

yaitu 89,167% maka media pembelajaran ini termasuk dalam kategori 

layak. komentar dan saran dari uji coba ini adalah dengan menggunakan 

media pembelajaran menggunakan media Audiovisual berbasis Sparkol 

Videoscribe ini semoga untuk kedepannya membuat siswa termotivasi di 
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dalam belajar, meningkatkan konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran 

dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Serta dari hasil yang 

diperoleh dari uji coba ini dinyatakan bahwa media pembelajaran ini 

layak digunakan tanpa revisi. Dari hasil tanggapan ujicoba ini terlihat 

hasilnya positif serta peneliti tidak melakukan revisi terhadap media 

pembelajaran ini. Dan media pembelajaran menggunakan media 

Audiovisual berbasis Sparkol Videoscribe dinyatakan layak. 

5.2  Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, maka disarankan: 

5.2.1 Guru  sebagai  fasilitator  pembelajaran  hendaknya  mempelajari 

pembuatan  berbagai  macam  media  pembelajaran  agar  mampu 

menciptakan  suasana  pembelajaran  yang  lebih  kreatif  dan  inofatif. 

5.2.2 Perlunya  penggunaan  media  dalam  pembelajaran  guna mengoptimalkan  

proses  pembelajaran,  karena  pada  dasarnya  media dapat  membantu  

siswa  lebih  jelas  menerima  materi  pelajaran  yang disajikan.  Selain  itu  

juga  media  dapat  menciptakan  suasana  belajar yang  menarik  dan  

menyenangkan  bagi  siswa  sehingga  membuat siswa menaruh minat 

yang tinggi pada pembelajaran. 

5.2.3 Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi 

peneliti selanjutnya. 


