BAB 5
SIMPULAN, REKOMENDASI DAN IMPLIKASI

Pada bab ini, peneliti memaparkan simpulan berdasarkan data penelitian yang
telah diolah dan saran untuk penelitian yang akan dilaksanakan selanjutnya. Berikut
adalah penjelasannya
1.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, simpulan dari penelitian ini
adalah sebagai berikut.
1) Materi berbicara yang digunakan selama ini adalah materi dalam bentuk teks
percakapan. Sumber materi terdiri dari buku yang berjudul ‘Sahabatku
Indonesia’, ‘Apa Kabar?’ dan ‘Sehari-hari dengan Bahasa Indonesia Tingkat
dasar. Materi yang digunaka peneliti merupakan kombinasi dari beberapa buku
tersebut. Yaitu terdiri dari: (1) identitas diri; (2) identitas orang lain (3) Arah
dan lokasi (4) aktivitas sehari-hari;
2) Model materi yang digunakan pada videoblog adalah percakapan dalam
aktivitas sehari-hari. Seperti perkenalan diri, mengungkapkan identitas orang
lain, mengungkapkan kalimat kalimat sederhana mengenai lokasi, arah dan
aktivitas sehari-hari. Model materi dipaparkan dalam bentuk format bagan yang
berisi judul, kompetensi, materi, bentuk materi dan bentuk tes. Kompetensi
dasar berdasarkan Permendikbud nomor 27 tahun 2017, materi pelajaran hasil
kombinasi dari studi dokumen yang telah dilakukan. bentuk materi
memaparkan materi secara rinci. Bentuk tes merupakan tes yang dipaparkan
pada materi.
Tampilan materi pada media terdapat tiga bagian, yaitu tampilan awal, isi
dan akhir. Tampilan awal dipaparkan pembukaan dari media, tampilan isi
merupakan pemaparan materi melalui percakapan dan ungkapan kalimat
sederhana, dan akhir merupakan kesimpulan dan selesainya materi yang
disampaikan. Tampilan materi dijelaskan secara deskriptif dan ditampilkan
potongan video berupa gambar menunjukan masing-masing bagian tampilan
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pada media. Setiap bagian memiliki beberapa potongan video berbentuk
gambar.
Proses pembuatan media dilakukan secara berurutan, yaitu pembuatan
skenario, pembuatan flowcart, pembuatan story board, perekaman dan
pengeditan. Pebuatan skenario dilakukan berdasarkan format materi yang telah
dibuat sebelumnya untuk menyesuaikan pembelajaran berbicara berdasarkan
Permendikbud nomor 27 tahun 2017. Pembuatan flowcart dan story board
sebagai rancangan media yang akan dibuat. Perekaman dan pengeditan
merupakan proses pembuatan media dan di edit untuk menyesuaikan isi materi,
tampilan dan menyunting kekurangan yang ada pada videoblog.
3) Validasi media dilakukan oleh satu validator media dan satu pengajar BIPA.
Validasi media dilakukan oleh Ahmad Syukron Surur pada tanggal 26 Agustus
2019 memiliki nilai 86,6%. Berdasarkan klasifikasi rating scale maka
intrepertasi media dinyatakan “Sangat Baik”. Validasi dari pengajar BIPA
dilakukan oleh Aninda Azzhara Putri Al Farid pada 26 Agustus 2019 memiliki
nilai 88,7%. Berdasarkan klasifikasi rating scale maka intrepertasi media
dinyatakan “Sangat Baik”.
1.2 Implikasi
Penelitian terkait kemampuan bermain drama dengan menggunakan
model pembelajaran berbasis proyek memberikan beberapa implikasi yaitu
sebagai berikut.
1. Secara teoretis, penelitian ini berdampak pada literatur penelitian dalam
bidang Pendidikan yaitu pada materi berbicara dan media pembelajaran
bebicara berupa videoblog.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat berimplikasi pada guru dan siswa.
a. Bagi Guru

Penelitian ini dapat digunakan salah satu alternatif media pembelajaran
untuk pembelajar bahasa Indonesia penutur asing.
b. Bagi Siswa

Pembelajaran berbicara dapat lebih mudah, praktis dan efisien dengan
adanya media pembelajaran berbicara videoblog.
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1.3 Rekomendasi
Berdasarkan evaluasi yang dilakukan peneliti, rekomendasi yang diajukan
oleh peneliti adalah sebagai berikut
1) Penelitian lanjutan sangat diperlukan agar media videoblog dapat
dikembangkan secara maksimal. Penelitian selanjutnya diusahakan
berfokus pada uji coba tingkat efektifitas produk.
2) Pengguna videoblog sebagai media pembelajaran perlu di tingkatkan. Hal
tersebut diharapkan mampu memotivasi pembelajar. Selain itu dapat
menambah hasil penelitian yang lebih beragam dan objektif.
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