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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

 Berdasarkan tujuan penelitian pembuatan multimedia video tutorial hair 

coloring yang telah dilaksanakan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut : 

1. Hair coloring merupakan materi pada mata kuliah hair coloring yang 

dilaksanakan dalam 3 sks. Pada pembelajaran hair coloring perlu dibuat 

multimedia untuk menunjang pembelajaran agar lebih maksimal. 

2. Konsep dan proses pembuatan multimedia video tutorial hair coloring dibuat 

dalam beberapa tahap, pembuatan rancangan storyboard dan storyline yang 

berisi tentang naskah, skenario, dan treatment. Tahapan pembuatan multimedia 

video tutorial hair coloring diawali dengan pengertian hair coloring, 

pengenalan alat, lenan, dan kosmetik, dan penyajian mengenai proses hair 

coloring.  

3. Pembuatan multimedia video tutorial hair coloring disesuaikan standar 

kelayakan multimedia pembelajaran meliputi penggunaan video, teks, narasi, 

gambar, dan background. 

4. Penilaian multimedia video tutorial dilakukan dengan cara divalidasi oleh ahli 

materi dan ahli media. Hasil penilaian menunjukan bahwa multimedia video 

tutorial hair coloring memiliki beberapa aspek yang perlu diperbaiki. 

5. Perbaikan multimedia video tutorial hair coloring dilakukan untuk mencapai 

tingkat kelayakan yang lebih optimal agar multimedia yang dibuat siap untuk 

digunakan. 

6. Hasil analisis validasi yang dilakukan untuk menilai kelayakan dari multimedia 

yang dibuat mendapat presentase rata – rata 93,8% dari ahli media dan 95,8% 

dari ahli materi, hal ini menunjukan multimedia video tutorial hair coloring 

yang dibuat masuk dalam skala presentase kelayakan menurut Suharsimi 
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Arikunto dengan interpretasi yang berada dalam tentang 76 – 100 % sehingga 

masuk dalam kategori “layak” untuk digunakan.  

B. Rekomendasi  

 Rekomendasi hasil penelitian disusun berdasarkan pada kesimpulan dan 

implikasi hasil penelitian yang dikemukakan sebelumnya. Temuan penelitian 

menunjukkan bahwa multimedia video tutorial hair coloring termasuk dalam 

kategori layak untuk digunakan, untuk itu penulis merekomendasikan kepada 

Dosen Prodi Pendidikan Tata Busana khususnya Dosen pada Program Keahlian 

Tata Kecantikan, diharapkan multimedia yang dibuat dapat digunakan dalam 

proses perkuliahan hair coloring, sehingga pembelajaran lebih menarik dan dapat 

diimplementasikan pada pembelajaran hair coloring agar mencapai tujuan 

pembelajaran yang lebih optimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


