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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut.  

1. Pengembangan media pembelajaran audio visual dalam 

menggunakan model pembelajaran savi menggunakan prosedur 

penelitian dan pengembangan ADDIE yang terdiri dari beberapa 

tahapan yaitu: Analysis (Analisis), Design (Desain), Development 

(Pengembangan), Implementation (Implementasi), And Evaluation 

(Evaluasi). Produk akhir yang dihasilkan dalam penelietian ini 

berupa media pembelajara audio visual yang dapat digunakan oleh 

guru untuk memberikan materi kepada siswa di SDN 104251 Karang 

Anyar Lubuk Pakam  kelas IV Pada Tema VII Indahnya Keragaman 

Di Negeriku.Pembelajaran dengan Media pembelajaran video yang 

dikembangkan telah memenuhi kriteria kelayakan. Hasil validasi ahli 

materitahap pertama memperoleh jumlah skor 73 dengan rata-rata 

3.65 (kategori Baik dan kriteria layak), dan tahap kedua memperoleh 

jumlah skor 92 dengan rata-rata 4,6 (kategori sangat baik dan kriteria  

sangat layak). Selanjutnya, hasil validasi ahli mediatahap pertama 

memperoleh jumlah skor 41 dengan rata-rata 4,1 (kategori baik dan 

kriteria layak), dan tahap kedua memperoleh jumlah skor 48 dengan 

rata-rata 4,8. Berdasarkan pedoman konversi data kuantitatif 

penilaian ini termasuk dalam kategori Sangat Baik dan sangat layak.  
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2. Uji coba kelayakan media video dilakukan  dengan pengambilan 

sampel 4 siswa kelas IV SD yang menjadi tempat pelaksanaan 

peneliti, tingkat kelayakan media pembelajaran video di kelas IV 

yang dikembangkan telah terpenuhi berdasarkan angket penilaian uji 

coba peserta didik dengan skor 34 dari jumlah total skor 40 (85%). 

berdasarkan klasifikasi uji coba kelayakan media termasuk pada  

kategori  “Layak” untuk digunakan dalam proses pembelajaran.  

 

5.2 Saran Pemanfaatan Produk 

1. Produk media pembelajaran video dengan materi tematik pada tema 

indahnya negeriku  sebaiknya digunakan dengan disesuaikan dengan 

kebutuhan masing-masing siswa, perlu dilakukan penyesuaian 

dengan kemampuan yang telah dicapai siswa.  

2. Penelitian lanjutan masih sangat diperlukan untuk menguji 

efektivitas media pembelajaran yang dikembangkan dengan 

melanjutkan pengembangan ke tahap implementasi dan penyebaran 

(disseminate) 

. 

 

 

 


