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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Simpulan yang dapat dipaparkan dari hasil penelitian berjudul “Pembuatan 

Video Tutorial sebagai Media Pembelajaran Florist pada Kompetensi Keahlian 

Akomodasi Perhotelan,” sebagai berikut. 

1. Analisis kebutuhan pembuatan video tutorial sebagai studi pendahuluan untuk 

mengetahui permasalahan atau kendala pada saat proses belajar mengajar  

florist, sehingga perlu dibuatnya video tutorial. Kebutuhan video tutorial dapat 

dianalisis sebagai berikut. 

a. Pemahaman dan kemampuan peserta didik dalam pembuatan florist bentuk 

bulat perlu ditingkatkan. 

b. Perlu inovasi media pembelajaran yang dapat membantu guru mengatasi 

keterbatasan media yang digunakan. 

c. Belum tersedianya video tutorial pembuatan florist yang disesuaikan dengan 

materi ajar, meliputi pengertian florist, macam-macam bentuk florist, 

tahapan pembuatan florist bentuk bulat. 

2. Rancangan video tutorial sebagai media pembelajaran florist, dibuat 

berdasarkan tahapan berikut. 

a. Merumuskan tujuan pembelajaran florist yaitu peserta didik memahami 

pengertian florist, jenis-jenis florist, dan mampu membuat florist untuk meja 

rapat, sehingga video tutorial sebagai media pembelajaran florist diharapkan 

dapat menunjang pembelajaran florist. 

b. Mengembangkan alat pengukur keberhasilan dalam penelitian ini 

menggunakan format expert judgement. 

c. Menulis naskah yang dilakukan dalam pembuatan video tutorial ini melalui 

pembuatan identitas naskah, sinopsis, treatment, dan skenario. 

3. Produksi video tutorial sebagai media pembelajaran florist memiliki dua jenis 

kegiatan yang dilakukan secara berurutan, yaitu produksi visual kemudian 

produksi audio, sebagai berikut. 
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a. Produksi visual meliputi merekam adegan, mengedit gambar, dan 

pembuatan layout. 

b. Produksi audio meliputi mengedit musik dan merekam narasi yang 

memperhatikan kesesuaian dengan visualisasinya.  

c. Hasil produksi visual dan audio kemudian masuk ke proses editing sebelum 

publish menjadi format video, lalu burning ke dalam CD. Produk dari 

pembuatan video tutorial ini berupa CD. 

4. Hasil expert judgement produk video tutorial sebagai media pembelajaran 

florist yang dilakukan oleh ahli media dan ahli materi florist bahwa video 

tutorial yang telah dibuat dinyatakan sangat layak untuk digunakan dalam 

pembelajaran di kelas, baik pada saat pembelajaran teori maupun praktik. 

5.2 Rekomendasi 

Penelitian tentang pembuatan video tutorial sebagai media pembelajaran 

florist pada Kompetensi Keahlian Akomodasi Perhotelan telah selesai 

dilaksanakan. Peneliti ingin merekomendasikan kepada berbagai pihak, sebagai 

berikut. 

1. Bagi Pihak Sekolah  

Pihak sekolah hendaknya menyediakan fasilitas untuk penggunaan video 

tutorial pada pembelajaran florist di kelas.  

2. Bagi Guru Produktif Mata Pelajaran Tata Graha 

Guru diharapkan menggunakan video tutorial ini sebagai inovasi 

pengembangan media pembelajaran florist yang dapat menunjang penguasaan 

pemahaman florist. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengangkat masalah yang dapat 

melanjutkan penelitian ini pada tahap implementasi dan evaluasi, atau pembuatan 

video tutorial bentuk segitiga dan vertikal sebagai media penunjang pembelajaran 

florist. 

 


