
 

Furqon Nurhidayat, 2021 
ANALISIS KUALITAS VIDEO TUTORIAL VIRTUAL PHOTOSHOOT PADA PLATFORM YOUTUBE 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

157 
 

BAB V 

SIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan 

pada Bab IV, maka simpulan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pada tipe materi, indikator pencapaiannya yaitu memiliki kesesuaian 

urutan penyajian dengan media, kejelasan konsep yang disampaikan 

melalui media dan kesesuaian tujuan pembelajaran dengan media. Dari 

ketiga video tutorial virtual photoshoot pada platform youtube yang 

telah dianalisis peneliti, video Dary Muammar memiliki kualitas tipe 

materi yang sesuai dengan indikator pencapaian yang dianggap baik. 

Didalam video Dary terdapat teknik khusus dalam pengaturan urutan 

penyajian materi maupun penyimpanan di video tutorialnya. Adapun 

konten setiap potongan video Dary fokus pada satu ide atau topik 

pembahasan yang sempit. Oleh karena itu, konsep video sudah 

disampaikan Dary dengan jelas melalui media. Kemudian, mengenai 

tujuan pembelajaran Dary menjelaskan tujuan pembelajaran secara 

lisan dan tulisan. Selain itu tujuan yang Taufik sampaikan sesuai 

dengan media pengajaran yaitu menjelaskan proses virtual photoshoot. 

2. Pada efektivitas waktu, dari ketiga video tutorial virtual photoshoot 

pada platform youtube yang telah dianalisis peneliti, video Dary 

Muammar memiliki kualitas efektivitas waktu yang baik 17:59 menit. 

Sesuai dengan deskripsi indikator yang dianggap baik yaitu durasi 

waktu video tutorial 20-40 menit. 

3. Pada format sajian video, indikator pencapaiannya yaitu memiliki 

kebakuan bahasa yang digunakan, keefektifan kalimat, kejelasan dan 

kelengkapan informasi dalam video tutorial dan penguasaan materi 

dalam video tutorial. Dari ketiga video tutorial virtual photoshoot pada 

platform youtube yang telah dianalisis peneliti, video Muhammad 

Taufik memiliki kualitas format sajian video cukup sesuai dengan 

indikator pencapaian karena video tersebut masih terdapat beberapa 
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indikator yang dianggap cukup diantaranya sebagian penyampaian 

materi maupun komunikasi didalam video tutorial menggunakan 

bahasa indonesia sesuai EYD, sebagian  penyampaian materi maupun 

komunikasi didalam video tutorial menggunakan bahasa yang 

sederhana mudah dimengerti dan menggunakan bahasa yang umum, 

dan hanya sebagian penjelasan tentang proses atau penyelesaian suatu 

masalah dijelaskan dengan rinci dan konkret. Sedangkan untuk 

indikator penguasaan materi dalam video tutorial, video Taufik sudah 

dianggap baik karena komunikatif atau sesuai dengan pesan dan dapat 

diterima/sejalan dengan keinginan sasaran. 

4. Pada ketentuan teknis video, indikator pencapaiannya yaitu memiliki 

kesesuaian teknik pengambilan gambar, kesesuaian penggunaan 

property video tutorial, kesesuaian penggunaan tulisan (text) pada 

video tutorial, kualitas video dan kualitas editing video. Dari ketiga 

video tutorial virtual photoshoot pada platform youtube yang telah 

dianalisis peneliti, video Muhammad Taufik dan Dary Muammar 

memiliki kualitas ketentuan teknis video cukup sesuai dengan indikator 

pencapaian karena video-video tersebut masih terdapat indikator 

pencapaian yang dianggap cukup, diantaranya Muhammad Taufik 

dalam video tutorial hanya dapat memunculkan minimal 1 animasi 

untuk mengilustrasikan materi yang abstrak dan bergerak serta 

menggunakan salah satu transisi video (cut, dissolve, fade, wipe, split    

screen) sedangkan empat indikator lain dianggap baik. Selain itu, Dary 

Muammar dalam video tutorialnya sebagian objek yang terdapat pada 

video tidak berkaitan dengan pesan atau materi yang disampaikan, 

sedangkan empat indikator lain dianggap baik. 

5. Pada ketentuan penggunaan musik dan sound effect, indikator 

pencapaiannya yaitu memiliki musik pengiring suara, jenis musik 

background, penggunaan sound effect. Dari ketiga video tutorial virtual 

photoshoot pada platform youtube yang telah dianalisis peneliti, video 

dari ketiganya memiliki kualitas penggunaan musik dan sound effect 

yang dianggap baik yaitu video tutorial menggunakan musik pengiring 
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suara dengan intensitas volume musik pengiring suara lebih lemah 

(soft) dibandingkan suara narator dan musik pengiring bukan lagu yang 

populer, video tutorial menggunakan musik (background) dan jenis 

musiknya instrumen dan video tutorial banyak menggunakan sound 

effect serta penggunaannya sesuai dengan visual yang ditampilkan 

Jadi, dari semua indikator yang peneliti analisis, video Dary 

Muammar yang memiliki kualitas video tutorial virtual photoshoot 

pada platform youtube yang dianggap baik. 

5.2 Saran  

1. Bagi youtuber 

Melalui penelitian ini, peneliti berharap para youtuber dapat 

membuat konten video yang lebih menarik dan informatif untuk 

menarik minat penonton.  

2. Bagi peneliti berikutnya 

Melalui hasil penelitian ini, peneliti berharap bisa menjadi inspirasi 

maupun acuan bagi para peneliti berikutnya dalam menganalisis video 

tutorial virtual photoshoot. 

3. Bagi penikmat youtube 

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap para penonton 

konten video dapat lebih cermat dalam memilih video yang akan 

ditonton pada platform youtube baik kesesuaian konten maupun kualitas 

videonya.  

 

5.3 Rekomendasi 

Rekomendasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis adalah 

sebagai berikut: 

1. Para pembuat konten video di platform YouTube harus lebih 

memperhatikan etika pembuatan video serta menghindari beberapa 

konten seperti mencemarkan nama baik orang lain, mengungkapkan 

kejelekan, memvideokan aktivitas yang menyebabkan terjadinya 

kontroversi, menghiraukan tata krama dan sopan santun dalam 

menyajikan video. 
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2. Peneliti selanjutnya bisa membuat buku panduan terkait prosedur 

pembuatan video tutorial. 

3. Penelitian selanjutnya dalam menganalisis video dapat digali dan dicari 

lebih detail baik segi teknis, estetis maupun nilai-nilai karakter yang 

didapatkan melalui proses pembuatan video. 

 


