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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pengembangan dan pembahasan penelitian yang telah 

peneliti lakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu panduan video model tutorial 

berdasarkan dari penilaian validator untuk penilaian media mendapatkan tingkat 

kevalidan sebesar 95.83%, penilaian materi yang digunakan mendapatkan nilai 

persentase sebesar 95.45%, dan penilaian untuk bahasa yang digunakan 

mendapatkan nilai persentase sebesar 95.00%, berdasarkan nilai persentase dari 

masing-masing ahli menunjukan bahwa panduan video model tutorial sudah layak 

digunakan untuk meningkatkan kreativitas mahasiswa. 

Panduan video model tutorial efektif digunakan untuk meningkatkan 

kreativitas mahasiswa, hal ini terlihat dari hasil penyebaran angket yang 

disebarkan kepada empat puluh mahasiswa yaitu nilai pre test menunjukan nilai 

rata-rata sebesar 49.35% dan nilai post test menunjukan nilai sebesar 90.57%, 

hasil analisis statistik menunjukan bahwa tingkat kreativitas mahasiswa 

meningkat sebesar 41.22%, hal ini dapat dimaknai bahwa terdapat peningkatan 

yang signifikan melalui pemberian video model tutorial dan telah mencapai taraf 

keefektifan. 
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5.2 Implikasi 

 Implikasi secara teoritis yang didapatkan oleh hasil penelitian ini secara 

teoritis yaitu dibidang pendidikan khususnya Pendidikan Guru Pendidikan Anak 

Usia Dini dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu 

pengetahuan, bagi calon pendidik ataupun pendidik dapat menambah informasi 

untuk meningkatkan kreativitas dalam membuat media pembelajaran, dapat 

memberikan pendidikan berupa pengetahuan dan keterampilan dalam 

mengembangkan media pembelajaran, selain itu juga dapat digunakan sebagai 

sumber data dan referensi model tutorial audio visual berkonten syariah islam. 

Adapun implikasi secara praktis yaitu bagi mahasiswa dapat membantu 

memberikan kontribusi pemahaman dan pengalaman secara langsung  guna untuk 

meningkatkan kreativitas melalui model tutorial audio visual berkonten syariah 

Islam, bagi dosen dapat digunakan sebagai panduan untuk mengembangkan 

kreativitas mahasiswa dan mengembangkan media pembelajaran, selain itu juga 

model tutorial audio visual berkonten syariah Islam ini dapat menjadi bahan ajar 

untuk calon pendidik dan juga pendidik. 

 

5.3 Saran 

Ada beberapa hal yang perlu peneliti sarankan sebagai tindak lanjut 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran dengan adanya 

pengembangan model tutorial ini dapat menjadikan bahan untuk melakukan 

perkuliahan. 
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2. Bagi mahasiswa, hendaknya menguatkan kemampuan kreativitas dengan baik 

dan perlu adanya pengembangan potensi yang dimiliki agar mahasiswa dapat 

meningkatkan kemampuan kreativitas secara optimal. 

3. Bagi pemimpin lembaga tempat penelitian dapat memfasilitasi mahasiswa 

untuk menggunakan model tutorial. 

4. Kepada peneliti selanjutnya agar dapat memperluas kajian ini untuk diteliti 

dengan variabel ataupun subjek yang berbeda, misalnya penerapan model. 

5. Bagi mahasiswa Program Studi S2 Pendidikan Dasar kosentrasi Pendidikan 

Guru Anak Usia Dini Universitas Negeri Medan, penelitian ini dapat 

digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian yang berkaitan 

dengan pengembangan model tutorial untuk meningkatkan kreativitas 

mahasiswa. 

 


