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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan 

untuk bahan pembelajaran, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, 

dan perasaan peserta didik dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Media audiovisual merupakan salah satu yang menjadi perantara 

atau alat penyampaian informasi yang mempunyai suara, gambar, gerakan, 

animasi, dan cahaya. 

Pengembangan media audiovisual ini menggunakan model pengembangan 

Dick and Carey (1978:89), yang telah dimodifikasi menyesuaikan dengan 

keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. Namun sebelum pembuatan media 

audiovisual peneliti melakukan observasi dalam menentukan materi yang dipilih 

dan diangkat dalam media yang akan dikembangkan. Materi yang ditemukan dan 

layak diangkat dalam media ini adalah siklus akuntansi perusahaan jasa. Materi 

siklus akuntansi perusahan jasa dipilih karena mahasiswa membutuhkan 

pengetahuan dasar tentang siklus akuntansi. Tujuannya adalah supaya mahasiswa 

baru tidak akan mengalami kesulitan untuk mempelajari level akuntansi yang 

lebih tinggi. 

Disamping memiliki banyak kelebihan yang diungkapkan diatas, media 

audiovisual yang digunakan juga memiliki kekurangan diantaranya adalah sifat 

komunikasi bersifat satu arah sehingga harus diimbangi dengan tambahan 

penjelasan dari narasumber yang dapat menguatkan materi laporan keuangan dan 
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pengoperasian media ini dibutuhkan alat berupa perlengkapan LCD Proyektor dan 

sound system untuk menghasilkan gambar dan suara maksimal tetapi tidak semua 

kampus yang mempunyai LCD proyektor dan sound system namun dapat diatasi 

dengan layar telivisi maupun komputer. 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan tingkat pemahaman  mahasiswa Jurusan 

Akuntansi pada materi konsep dasar Akuntansi yang menggunakan media 

pembelajaran audiovisual berbasis entertaintment dengan yang tidak 

menggunakan media pembelajaran audiovisual berbasis entertaintment. Meskipun 

rata-rata nilai Quiz dan UTS mahasiswa kelas kontrol lebih rendah dibandingkan 

mahasiswa kelas treatment yang mendapatkan metode pembelajaran audiovisual 

berbasis entertaintment.  

 

5.2 Keterbatasan Penelitian & Arah Penelitian Selanjutnya 

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini tidak terlepas dari 

beberapa kekurangan serta masih jauh dari sempurna sehingga perlu dilakukan 

pengembangan dan pengujian oleh penelitian-penelitian selanjutnya. Adapun 

beberapa keterbatasan dan saran yang hendak disampaikan peneliti. Pertama, 

penelitian ini hanya menggunakan data sekunder. Untuk selanjutnya, penelitian 

yang akan dilakukan mendatang diperlukan data pendukung lainnya seperti 

wawancara atau interview terhadap responden agar peneliti lebih mengetahui lebih 

mendalam  objek penelitian. 

Kedua, sampel dalam penelitian ini hanya terbatas pada mahasiswa 

akuntansi di Universitas Brawijaya Malang saja, sehingga belum mencakup 
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seluruh populasi mahasiswa akuntansi PTN (Perguruan tinggi Negeri) atau PTS 

(Perguruan Tinggi Swasta) diluar Universitas Brawijaya. Jadi hasil penelitian ini 

tidak dapat digeneralisasi untuk mahasiswa akuntansi PTN atau PTS diluar 

Universitas Brawijaya. Studi mendatang hendaknya menggunakan sampel yang 

lebih besar, tidak hanya pada mahasiswa perguruan tinggi negeri namun juga 

memasukkan mahasiswa akuntansi di perguruan tinggi swasta, baik yang di 

Malang atau di daerah lainnya sehingga hasil kesimpulan dapat digeneralisasikan 

pada kelompok sampel yang lebih besar. 

Ketiga, tidak adanya penelitian terdahulu tentang pengembangan media 

audiovisual ini terhadap mahasiswa baru Jurusan Akuntansi. Penelitian terdahulu 

hanya meneliti tentang pengembangan media audiovisual pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia di sekolah. Studi mendatang hendaknya menambah 

pengembangan media audiovisual terhadap mata kuliah lain sehingga penggunaan 

media audiovisual tidak hanya pada mata kuliah Pengantar Akuntansi saja. 

Keempat, produk ini dibuat hanya khusus untuk pokok bahasan perusahaan jasa, 

khususnya siklus akuntansi perusahaan jasa saja. Oleh karena itu, disarankan 

kepada pengembang produk agar dapat mengembangkan produk dengan pokok 

bahasan lanjutan atau bahkan mata kuliah lain.  

Kelima, pembuatan media audiovisual dilakukan oleh peneliti sendiri 

tanpa bantuan tim yang lebih mengerti dan paham tentang konten naskah, 

penyutradaraan, serta kualitas film. Pengembangan selanjutnya perlu dilakukan 

perbaikan terhadap konten naskah, penyutradaraan serta kualitas film yakni 

dengan menonjolkan target pembelajaran sehingga penyampaian dalam media 

tersebut dapat efektif dan efisien, hal tersebut berdampak pada pemahaman 
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mahasiswa dan secara tidak langsung dapat meningkatkan nilai di dalam kelas. 

Penyutradaraan dan penokohan juga sangat penting dilakukan agar penyampaian 

naskah serta hal-hal yang perlu diperhatikan dalam akuntansi dapat tersampaikan 

dengan baik. Dengan kualitas media audiovisual yang baik tentunya dapat 

memberikan kenyamanan dalam menonton sehingga mata kuliah Pengantar 

Akuntansi yang merupakan pondasi awal mahasiswa Jurusan Akuntansi untuk 

melangkah ke mata kuliah akuntansi dengan level yang lebih tinggi akan menjadi 

motivasi tersendiri dan akan terbentuk mind set bahwasanya akuntansi adalah hal 

yang menyenangkan dan mudah untuk dipahami. Keenam, komunikasi dalam 

media audiovisual ini masih bersifat satu arah, sehingga untuk pengembangan 

lebih lanjut, keinteraktifan media dapat ditambahkan dalam media audiovisual, 

agar objek penelitian dapat merasa terlibatkan dalam penayangan media 

audiovisual ini sehingga antusiasme akan muncul pada objek penelitian. Ketujuh, 

diperlukan pendekatan pembelajaran mengenai ranah afektif, kognitif, dan 

psikomotrik demi meningkatkan tingkat keberhasilan pembelajaran media 

audiovisual yang selanjutnya dikolaborasikan dengan pendekatan pembelajaran 

orang dewasa (andragogi) sehingga peningkatan tersebut sesuai dengan objek 

penelitian dan tujuan pembelajaran pada media audiovisual ini. 

 

5.3 Rekomendasi 

Rekomendasi yang ditawarkan oleh peneliti adalah: yang pertama, 

diperlukan pengembangan media audiovisual sebagai media alternatif 

pembelajaran yang membantu mahasiswa dalam memahami konsep dasar 

akuntansi. Akan lebih baik ketika Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 
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Bisnis Universitas Brawijaya sebagai pelopor media pengembangan pembelajaran 

media audiovisual sebagai media alternatif standar nasional atau digunakan oleh 

mahasiswa akuntansi seluruh Indonesia. Hal tersebut dapat sangat bermanfaat 

bagi Jurusan, Fakultas, dan Universitas. 

Kedua, beberapa hal yang direkomendasikan oleh peneliti, agar 

pemanfaatan media audiovisual pada mata kuliah akuntansi dapat dipergunakan 

secara maksimal demi tujuan pembelajaran adalah penggunaan media audiovisual  

dalam pembelajaran hendaknya tidak lepas dari pantauan dan bimbingan dosen. 

Selanjutnya agar proses pembelajaran berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran 

maka sebaiknya dosen sudah melihat dan mempelajari media audiovisual.  

Ketiga, jika laboratorium multimedia tidak tersedia, maka dosen 

menyampaikan media audiovisual melalui LCD proyektor dan sound system di 

kelas. Selanjutnya mahasiswa dibekali dengan kertas kerja yang dibahas dalam 

media audiovisual, tujuannya agar mahasiswa memperhatikan media yang 

ditayangkan, dengan begitu mahasiswa dapat lebih fokus pada materi yang 

disampaikan dalam media audiovisual ini. Keempat, untuk penggunaan media 

audiovisual ini disarankan menggunakan LCD proyektor dan sound system yang 

baik, agar materi dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Tujuannya adalah agar 

materi dalam media audiovisual ini dapat terserap dengan baik oleh mahasiswa. 

Kelima, produk media audiovisual ini dapat disempurnakan dengan memperbaiki 

kualitas gambar dan animasi maupun kandungan materi yang ada di dalamnya. 


