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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Diktat Perawatan dan Perbaikan Mesin Jurusan Pendidikan Teknik 

Mesin FT UNY telah dikembangkan dengan 10 langkah pengembangan, 

yaitu: (1) identifikasi potensi dan masalah; (2) pengumpulan data; (3) 

desain produk; (4) validasi desain; (5) revisi desain; (6) uji coba produk; 

(7) revisi produk; (8) uji coba pemakaian, (9) revisi produk; dan (10) 

produksi masal. 

2. Hasil penilaian kelayakan dari diktat Perawatan dan Perbaikan Mesin ini 

ditentukan oleh 4 kegiatan penilaian yaitu: (1) validasi ahli materi; (2) 

validasi ahli media; (3) uji coba terbatas; dan (4) uji coba pemakaian. 

Hasil validasi ahli materi berdasarkan 2 aspek penilaian didapatkan nilai 

rerata 3,34 dan berada pada klasifikasi “Sangat Baik”, hasil validasi ahli 

media berdasarkan 3 aspek penilaian didapatkan nilai rerata 3,58 dan 

berada pada klasifikasi “Sangat Baik”, hasil uji coba produk terbatas 

berdasarkan 5 aspek penilaian didapatkan nilai rerata 3,27 dan berada 

pada klasifikasi “Sangat Baik”, dan hasil dari uji coba pemakaian 

berdasarkan 5 aspek penilaian didapatkan nilai rerata 3,38 dan berada 

pada klasifikasi “Sangat Baik”. 
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B. Keterbatasan Produk 

Penelitian pengembangan Diktat Perawatan dan Perbaikan Mesin ini 

dilakukan berdasarkan prosedur yang baik namun tetap memiliki 

keterbatasan dalam pelaksanaannya. Adapun keterbatasan tersebut adalah 

dana yang terbatas dan waktu penelitian yang singkat sehingga penilaian 

Diktat Perawatan dan Perbaikan Mesin baru sebatas tingkat kelayakan, 

belum sampai dengan pengaruh-pengaruh pada saat digunakan dalam 

proses pembelajaran di kelas atau membandingkan dengan media 

pembelajaran yang lain.  

 

C. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi dosen/pengajar sebaiknya selalu melakukan pengembangan 

materi pembelajaran dan menyajikan materi tersebut secara jelas dan 

menarik sehingga mudah dipahami oleh mahasiswa. 

2. Bagi mahasiswa diharapkan selalu belajar dan memahami materi yang 

disampaikan oleh dosen baik di kelas maupun mandiri.  

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan penelitian 

Diktat Perawatan dan Perbaikan Mesin untuk mencari pengaruhnya 

terhadap pembelajaran  ataupun membandingkan dengan media 

pembelajaran lainnya.  

 


