BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang sudah dipaparkan pada bab
sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1.

Media pembelajaran audio visual melalui metode Design and Development (D&)
dengan menggunakan model ADDIE yang memiliki beberapa tahapan yaitu (1)
Analisis, melakukan analisis permasalahan kebutuhan media yaitu kurangnya
kebutuhan media yang tersedia untuk pembelajaran kegiatan ekonomi di kelas V
SD. Melakukan studi literatur terkait media pembelajaran. Media Audio Visual
dapat digunakan sebagai sarana dalam pembelajaran kegiatan ekonomi kelas V
SD. (2) Desain, membuat rancangan media audio visual, membuat skrip narasi
penjelasan materi kegiatan ekonomi, membuat karakter animasi grafis, dan
membuat

gambar

ilustrasi

kegiatan

ekonomi.

(3)

Pengembangan,

mengembangkan dan menggabungkan semua unsur pembentuk media seperti
rekaman narasi penjelasan, karakter animasi grafis, dan gambar ilustrasi menjadi
satu media audio visual. (4) Evaluasi, penilian dan validasi dari para ahli juga
partisipan tentang kelayakan media audio visual untuk digunakan.
2.

Bentuk media audio visual yang dibuat dalam penelitian ini adalah, video
pembelajaran tentang kegiatan ekonomi kelas V SD, berdurasi 3 Menit 15 Detik,
berisi tentang 11 part atau adegan dalam video yaitu part pertama adalah
opening atau pembukaan yang berisi adegan karakter animasi grafis menanyakan
kabar dan kesiapan siswa untuk belajar, part kedua stimulus awal yang berisi
penjelasan singkat mengenai materi yang akan dipelajari, part ketiga penjelasan
tentang pengertian kegiatan ekonomi, part keempat penjelasan tentang jenis
kegiatan ekonomi, part kelima penjelasan tentang pengertian kegiatan ekonomi
produksi, part keenam tentang contoh-contoh kegiatan produksi, part ketujuh
penjelasan kegiatan konsumsi, part kedepalan tentang contoh-contoh kegiatan
konsumsi, part kesembilan penjelasan kegiatan distribusi, part kesepuluh tentang
contoh-contoh kegiatan distribusi, part kesebelas adalah penutup yang berisi
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tentang apresiasi kepada siswa karena telah memahami materi dalam media. Isi
materi yang ada dalam media sesuai disesuaikan dengan kurikulum 2013 dengan
memperhatikan kompetensi dasar mata pelajaran IPS kelas V SD, tentang
kegiatan ekonomi.

B. Rekomendasi
Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang sudah dijelaskan pada bab
sebelumnya, terdapat beberapa rekomendasi sebagai berikut:
1.

Bagi peneliti selanjutnya, dapat dilakukan penelitian lain untuk menguji media
audio visual dalam hal meningkatkan pamahaman konsep kegiatan ekonomi
siswa kelas V Sekolah Dasar.

2.

Bagi pengguna, media audio visual dapat digunakan sebagai alternatif media
pembelajaran untuk membelajarkan materi kegiatan ekonomi di Kelas V Sekolah
Dasar.
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