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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data hasil penelitian dan pengembangan yang telah diuraikan 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses  pengembangan  media  

pembelajaran  berupa  modul  mata pelajaran Gambar Teknik untuk siswa Kelas X 

Kompetensi Keahlian Konstruksi Gedung Sanitasi Dan Perawatan di SMK Negeri 1 

Seyegen menggunakan metode  Four-D oleh Thiagarajan yang telah di 

modifikasi. Tahapan-tahapan yang digunakan dalam proses pengembangan 

modul adalah sebagai berikut:  

1. Pendefinisian (Define)  

Tahap pendefinisian melakukan analisis kurikulum yang digunakan di SMK 

Negeri 1 Seyegan yakni Kurikulum 2013 revisi, menganalisis karakteristik peserta 

didik yang kurang berminat untuk belajar mandiri dan minat mencari sumber 

belajar masih rendah, menganalisis materi yang akan dijadikan modul yang 

dikembangkan dan merumuskan tujuan pembelajaran modul yang telah 

disesuaikan dengan silabus yang terdapat di sekolah.  

2. Perancangan (Design)  

Tahap perancangan adalah serangkaian kegiatan pembuatan prototype 

modul pembelajaran. Langkah yang dilakukan pada tahap perancangan yakni 

menentukan topik bahasan yang disajikan, mengatur materi sesuai dengan 

urutan tujuan pembelajaran, mempersiapkan rancangan/outline penulisan, 

tahapan penulisan materi disesuaikan dengan rancangan yang telah dibuat, 
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pemberian gambar disesuaikan dengan materi yang disajikan, dan tahapan 

merancang desain modul dilakukan semenarik mungkin untuk meningkatkan 

minat membaca peserta didik. 

3. Pengembangan (Develop)  

Tahapan pengembangan dilakukan dengan validasi oleh para ahli dan uji coba 

pengembangan oleh siswa. Validasi modul dilakukan oleh validator 1 (dosen FT 

UNY) dan validator 2 (dosen FT UNY) selaku ahli materi dan ahli media, dan uji 

coba pengembangan dilakukan di Kelas X KGSP 1 SMK Negeri 1 Seyegan.  

a. Kelayakan media pembelajaran berdasarkan ahli materi diperoleh nilai 

setelah dikonversikan sebesar 3,44 dengan kategori sangat layak. Maka 

dapat disimpulkan bahwa materi pada modul Gambar Teknik dinyatakan 

layak digunakan sebagai bahan ajar di SMK Negeri 1 Seyegan.  

b. Kelayakan media pembelajaran berdasarkan ahli media diperoleh nilai 

setelah dikonversikan sebesar 3,29 dengan kategori sangat layak. Maka 

dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran layak digunakan sebagai 

bahan ajar di SMK Negeri 1 Seyegan.  

c. Kelayakan media pembelajaran berdasarkan siswa Kelas X KGSP 1 sebanyak 

34 orang diperoleh sebanyak 18 responden dengan persentase sebesar 

52,94% masuk kategori layak.  

4. Penyebarluasan (Disseminate)  

Tahapan penyebarluasan modul dilakukan secara terbatas yang diserahkan 

kepada guru mata pelajaran Gambar Teknik di Kompetensi Keahlian Konstruksi 

Gedung Sanitasi dan Perawatan SMK Negeri 1 Seyegan. 
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B. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian yang dialami peneliti selama melakukan tahapan 

penelitian dan pengembangan modul gambar teknik antara lain: 

1. Penelitian yang dilakukan hanya sebatas menguji kelayakan dari modul yang 

dibuat, sehingga aspek keefektifan dari modul pembelajaran ini belum 

diketahui. 

2. Modul masih dalam tahap pengembangan, sehingga masih perlu perbaikan 

pada beberapa aspek materi maupun aspek media pada modul. 

3. Pada tahapan penyebarluasan (disseminate), peneliti tidak menyebar modul 

secara keseluruhan kepada peserta didik Kelas X Kompetensi Keahlian 

Konstruksi Gedung Sanitasi dan Perawatan dikarenakan keterbatasan biaya 

dari peneliti mengakibatkan siswa harus berkelompok atau bergantian dalam 

pemakaian modulnya.  

 
C. Saran 

1. Modul Gambar Teknik digunakan sebagai sumber belajar saat kegiatan 

pembelajaran maupun di luar kegiatan pembelajaran.  

2. Modul Gambar Teknik digunakan oleh siswa untuk belajar sesuai dengan 

intensitas kemampuan masing-masing. 

3. Media pembelajaran Modul Gambar Teknik dapat dikembangkan lagi isi 

materinya dengan cakupan yang lebih luas.  

4. Sebagai media pembelajaran, modul Gambar Teknik digunakan oleh guru 

pada saat mengajar peserta didik Kelas X semester ganjil.  

5. Berdasarkan penilaian ahli materi, aspek pada instrumen penilaian dengan 

nilai terendah adalah aspek kelayakan penyajian dengan persentase 
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83,33%. Maka dari itu jika ingin meneruskan penelitian ini harus 

memperbaiki bagian aspek tersebut.  

6. Berdasarkan penilaian ahli media, terdapat 4 indikator pada instrumen 

penilaian dengan nilai persentase terendah yaitu 75%. Maka dari itu jika 

ingin meneruskan penelitian ini harus memperbaiki indikator penilaian 

tersebut.  

7. Pihak sekolah dapat membantu dalam tahapan penyebarluasan 

(disseminate) kepada semua Kelas X Kompetensi Keahlian Konstruksi 

Gedung Sanitasi dan Perawatan semester ganjil. 

 


