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BAB V 

KESIMPULAN IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan, tujuan, hasil dan pembahasan penelitian 

pengembangan media video pembelajaran yang dikemukakan sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a) Berdasarkan tahapan validasi ahli materi, ahli desain, ahli perangkat  lunak 

dan uji perorangan, uji kelompok kecil, serta uji lapangan dapat disimpulkan 

bahwa media video pembelajaran  dinyatakan baik secara produk serta layak 

digunakan pada atlet Tarung Derajat Satuan latihan ( Satlat ) Kampus II TPI 

Medan. 

b) Efektifitas media video pembelajaran yang dikembangkan lebih efektif 

dibandingkan media konvensional yang digunakan pada latihan Tarung 

Derajat di Satlat Kampus II TPI Medan.  

 

B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan dan temuan pada penelitian pengembangan 

media video pembelajaran yang telah teruji memiliki implikasi yang tinggi 

digunakan pelatih dalam proses pembelajaran. Adapaun implikasi yang dimaksud 

adalah sebagai berikut: 

a) Media video pembelajaran akan memberi sumbangan praktis terutama dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran bagi pelatih dengan media video 

pembelajaran ini untuk memberikan kemudahan dalam menyelenggarakan 
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pembelajaran sehingga berdampak pada efektifitas proses pembelajaran dan 

dapat meningkatkan hasil latihan atlet. Dengan demikian media video 

pembelajaran ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pelatih dalam 

penyampaian materi latihan Tarung Derajat dengan ketertarikan dalam proses 

pembelajaran yang interaktif akan meningkatkan hasil latihan atlet. 

b) Penerapan media video pembelajaran memerlukan kesiapan atlet untuk 

melaksanakan pembelajaran dengan media baru secara mandiri sehingga atlet 

dapat memperoleh hasil latihan yang maksimal bila menerapkan media video 

pembelajaran secara efektif. 

c) Dengan menggunakan media video pembelajaran atlet diberi kesempatan 

untuk mengembangkan kreatifitasnya sebagai usaha mendalami materi latihan 

Tarung Derajat yang diberikan. 

 

C. Saran 

Berdasarkan hasil temuan yang telah diuraikan pada kesimpulan dan 

implikasi hasil penelitian, berikut ini diajukan beberapa saran antara lain: 

a) Mengingat selama ini proses pembelajaran masih menggunakan media 

konvensional, maka disarankan agar media video pembelajaran digunakan 

karena media video pembelajaran mampu memberi umpan balik yang lebih 

baik bagi atlet. 

b) Disarankan kepada para pelatih agar memberi motivasi kepada atlet untuk 

latihan mandiri dengan menggunakan media video pembelajaran, karena atlet 

akan mendapatkan informasi yang diinginkan melalui media video 
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pembelajaran tanpa tergantung dari kehadiran pelatih dalam upaya 

meningkatkan hasil latihan. 

c) Mengingat hasil kesimpulan dalam penelitian ini masih rentan dipengaruhi 

oleh faktor-faktor yang tidak terkontrol, maka masih perlu kiranya dilakukan 

penelitian lebih lanjut pada sampel yang jauh lebih banyak dan luas. 


