
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 Simpulan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul ”Pengembangan Modul 

Pembelajaran Standar Mutu Pekerjaan Elektrikal pada bangunan rumah tinggal 

4400 VA untuk Pendidikan dan Pelatihan di Industri Jasa Konstruksi” dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

1. Cara mengebangkan modul pembelajaran standar mutu pekerjaan elektrikal 

untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan di industri jasa konstruksi adalah 

dengan karakteristik Self Instruction sehingga memungkinkan peserta didik 

belajar secara mandiri, Self Contained yaitu seluruh materi pembelajaran yang 

dibutuhkan termuat dalam modul, Stand Alone yaitu tidak tergantung pada 

bahan ajar/ media lain, Adaptif, modul memiliki daya tinggi terhadap 

perkembangan ilmu dan teknologi. User Friendly dapat digunakan dengan 

nyaman oleh pengguna serta dikemas dengan memperhatikan beberapa aspek 

mutu antara lain aspek format, aspek organisasi, aspek daya tarik, aspek 

bentuk dan ukuran huruf, aspek ruang kosong, dan aspek konsistensi. 

2. Tingkat kelayakan modul berdasarkan hasil penilaian oleh ahli materi dengan 

nilai 103,5 dari total keseluruhan nilai 128 atau 80,86% dengan kategori layak. 

hasil penilaian oleh ahli media sebesar 121,5 dari 136 atau 89,34% dengan 

kategori sangat layak. 



 

3. Tanggapan calon pengguna terhadap modul pembelajaran dari aspek media, 

aspek materi dan aspek pembelajaran dengan nilai 80,83 dari 96 atau 84,20% 

dengan kategori sangat baik. 

 Saran Pemanfaatan Produk 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran 

dalam pemanfaatan produk berupa modul pembelajaran sebagai berikut: 

1. Materi yang tertulis dalam modul sebaiknya diperbaharui berdasarkan 

peraturan yang terbaru karena perkembangan peraturan yang bisa saja berubah. 

 Diseminasi dan Pengembangan Produk Lebih Lanjut 

1. Diseminasi Produk Lebih Lanjut 

Berdasarkan hasil penelitian peneliti berharap produk hasil penelitian dapat 

digunakan secara luas di dunia usaha dan dunia industri serta dunia pendidikan 

agar tenaga kerja di dunia usaha dan dunia industri serta calon tenaga kerja dapat 

mempelajari ilmu tentang Standar mutu pekerjaan elektrikal pada bangunan rumah 

tinggal 4400 VA sehingga dapat ikut serta menjaga kualitas dari produk instalasi 

listrik di Indonesia. 

2. Pengembangan Produk Lebih Lanjut 

Produk penelitian berupa modul pembelajaran dapat dikembangkan lebih lanjut 

apabila standar yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan standar mutu 

pekerjaan elektrikal pada bangunan rumah tinggal 4400 VA mengalami perubahan. 


