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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Berdasarkan beberapa tahap penelitian yang telah dilaksanakan dan 

mengacu pada tujuan penelitian mengenai pembuatan multimedia video tutorial 

sulaman Tiongkok dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 

1. Hasil studi pendahuluan diperoleh bahwa media yang digunakan pada mata 

kuliah Seni Sulaman masih bersifat sederhana, berupa power point dan 

fragment serta belum difasilitasi media bergerak untuk peserta didik pada 

proses pembuatan Sulaman Tiongkok setiap tahapnya. 

2. Rancangan dibuat dengan mengidentifikasi program pembelajaran dan 

menyusun strategi pembelajaran mengenai pembuatan sulaman Tiongkok. 

Kemudian dilanjutkan dengan tahap produksi, meliputi: pembuatan konsep, 

desain, pengumpulan bahan, pembuatan, publishing dan packaging. Desain 

pada pembuatan multimedia video tutorial sulaman Tiongkok meliputi 

penyusunan langkah-langkah pembuatan sulaman Tiongkok, storyline, 

storyboard, membuat naskah, sinopsis, skenario, penyusunan format validasi 

serta pembuatan desain multimedia. Rancangan alur multimedia terdiri dari: 

petunjuk penggunaan multimedia, teori pengertian sulaman tiongkok, teori 

karakteristik sulaman tiongkok, teori pola hiasan sulaman tiongkok, video alat 

dan bahan yang dibutuhkan pada pembuatan sulaman tiongkok, video teknik 

dasar membuat bentuk pada sulaman Tiongkok, video tutorial pembuatan 

sulaman Tiongkok, dan galeri yang berisi beberapa contoh gambar sulaman 

tiongkok. Multimedia video tutorial sulaman Tiongkok dirancang dan dikemas 

sedemikian rupa untuk memperoleh tampilan yang menarik diharapkan dapat 

memudahkan pengguna atau peserta didik dalam mengoperasikan multimedia, 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik, memudahkan peserta didik 

dalam memahami materi yang disampaikan, serta menumbuhkan kreatifitas 

dan kemandirian peserta didik yang dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

3. Hasil validasi multimedia video tutorial sulaman Tiongkok dari para ahli 

materi dan ahli multimedia menunjukkan bahwa para ahli menyepakati 
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multimedia yang dibuat layak digunakan sebagai penunjang pada proses 

pembelajaran. Perbaikan dilakukan pada multimedia video tutorial sulaman 

Tiongkok sebagai langkah penyempurnaan multimedia yang mangacu pada 

saran dan masukan dari para ahli materi maupun ahli multimedia. 

 

B. Rekomendasi 

Temuan penelitian menuntukkan bahwa hasil validasi multimedia video 

tutorial sulaman Tiongkok yang dibuat termasuk dalam kategori “Layak”, 

sehingga multimedia video tutorial sulaman tiongkok ini ditinjau secara materi 

maupun secara multimedia layak digunakan sebagai media dalam proses 

pembelajaran pembuatan sulaman Tiongkok. Rekomendasi yang penulis ajukan 

yaitu: kepada dosen pengampu mata kuliah Seni Sulaman diharapkan multimedia 

video tutorial sulaman Tiongkok dapat digunakan sebagai media pembelajaran 

dalam perkuliahan Seni Sulaman, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan 

kualitas hasil pembelajaran. 


