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BAB V  

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Peneliti berusaha menarik kesimpulan atas dasar hasil penelitian yang 

telah di buat dalam penulisan ini. Agar dapat di pahami dengan mudah, 

peneliti menyajikan poin poin kesimpulan sebagai berikut:  

1. Video tutorial menjadi sarana penunjang belajar bagi mahasiswa KPI IAIN 

Tulungagung, khususnya dalam bidang belajar editing video.  

2. Video tutorial terbukti Efektif karena mempengaruhi pencapaian akademik 

dan pencapaian di luar akademik yakni sebagai alternatif  dalam belajar 

mengedit video.  

3. Pencapaian akademik berupa  nilai beberapa mata kuliah editing bagus. 

Pencapaian diluar akademik dengan terciptanya karya-karya dari 

mahasiswa KPI untuk event lomba videografi. 

4. Sosial media menjadi platform baru bagi mahasiswa sebagai sumber belajar. 

Mahasiswa KPI menggunakan platform Youtube untuk sarana 

pembelajaran mandiri mereka. Sehingga New media dapat menjadi sarana 

bagi pembelajaran saat ini. 

B. Saran 

  Setelah melakukan penelitian ini, peneliti memiliki saran terkait penelitian 

ini tentang perkembangan penelitian selanjutnya harus dikembangkan seperti 

apa. Saran ini dibuat untuk pembaca dan khususnya untuk peneliti sendiri, 

karena penelitian ini masih sangat perlu pembenahan untuk penelitian 
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selanjutnya. Selain itu untuk pihak-pihakyang akan meneliti terkait hal yang 

sama dengan penelitian ini supaya dpat dijadikan sebagai reverensi utuk 

penelitian kedepannya.  

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbaiki penelitian ini 

untuk kedepannya dengan lebih baik lagi. Menjadikan penelitian ini sebagai 

referensi untuk terus mengikuti perkembangan media sosial youtube atau 

platform lainnya yang dapat dijadikan sebagai sarana referensi 

pembelajaran dan peningkatan kemampuan. Sehingga nantinya dapat 

menambah khasanah keilmuan yang luas bagi peneliti. 

2. Bagi mahasiswa KPI IAIN Tulungagung diharapkan dapat memanfaatkan 

media sosial sebagai sarana belajar. Kemudian juga terus mengembangkan 

kemampuan sekecil apapun selama perkuliahan untuk dapat dijadikan 

sebagai skil individu masing masing. Khususnya dalam bidang editing 

video untuk giat mencari sarana alternatif yang ada untuk mengembangkan 

kemampuan editing video. 

3. Bagi peneliti lainnya yang akan meneliti tentang video tutorial ataupun 

mengenai editing video, diharapkan untuk terlebih dahulu memaknai makna 

tentang editing video. Sehingga nantinya dapat memahami subjek penelitian 

dengan baik. 
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