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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. SimpulanSProduk 

Simpulanspada hasilspenelitian pengembangansE-Module Instalasi 

MotorsListrik  untukssiswa SMKsKelas XIsini adalahssebagai berikut: 

1. Pengimplementasian pengembangan E-Module Instalasi motor Listrik untuk 

kelas XI SMK N 3 Yogyakarta dengan model pengembangan ADDIE 

menurut Lee & Owens. Tahap analisis dibagi menjadi dua tahap yaitu 

penilaian kebutuhan (need assesment) dan analisis awal-akhir (front-end 

analysis),  tahap desain dilakukan dengan pembuatan flowchart dan 

storyboard. Tahap pengembangan dan implementasi menghasilkan produk 

awal yang kemudian dilakukan uji kelayakan oleh ahli. Tahap evaluasi 

dilakukan uji coba lapangan sebanyak dua kali, yakni uji skala kecil dengan 

13 siswa dan uji skala besar sebanyak 26 siswa kelas XI Teknik Instalasi 

tenaga Listrik (TITL) 2 SMK N 3 Yogyakarta. Produk yang dikembangkan 

pada penelitian ini berupa E-Module yang dapat mendukung pembelajaran di 

kelas maupun belajar secara mandiri, dengan memanfaatkan teknologi 

komputer. E-Module ini memiliki fitur yang telah disesuaikan dengan 

kebutuhan, yaitu petunjuk penggunaan, kompetensi inti, kompetensi dasar, 

materi pembelajaran, dan evaluasi. 

2. Produk yangsdikembangkan layaksdigunakan sebagaissalah satusalat bantu  

pembelajaransdikelas. Halsini ditinjausdari: 

a. Hasilsuji alpha sdua ahlismedia diperolehsrerata skorssebesar 3,24 

denganskategori “Layak” 

b. Hasilsuji alphasoleh duasahli materisdiperoleh reratasskor sebesar 3,47 

denganskategori ”Sangat Layak” 

3. Multimedia pembelajaran ini dinilai sangat efektif untuk digunakan 

siswaikelas XISSMK NegeriS3 YogyakartaSsetelah melewati hasilSuji 
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betaSdalam dalamSskala kecilSdiperoleh rerataSskor sebesarS3,37 

denganSkategori ”SangatSLayak” sedangkan uji lapanganSdiperoleh 

rerataSskor sebesar 3,61 denganikategori ”SangatSLayak”. 

 

B. Saran Pemanfaatan Produk 

SaranSpemanfaatan produkSmultimedia pembelajaranSini agarSefektif 

dalamSproses belajarSmengajar adalahSmemperhatikan sebagaiSberikut: 

1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mengkaji efektifitas penggunakan E-

Module yang dikembangkan sebagai media pembelajaran. 

2. E-Module idapat idikembangkan ilebih ilanjut iuntuk imemperluas ikompetensi. 

3. Dilihat dari aspek materi, pengembangan materi lebih ditekankan untuk 

meningkatkan nilai. 

4. Dilihat dari aspek media, pengembangan kualitas tampilan diperbaiki untuk 

meningkatkan nilai. 

5. Dilihat dari pengguna, desain tampilan dikembangkan lebih baik lagi untuk 

meningkatkan nilai.  

C. Diseminasi dan Pengembangan Produk Lebih Lanjut 

ObjekSpenelitian padaSpengembangan multimediaSini hanyaSterbatas 

padaSsatu sekolahSsaja, yakni SMK Negeri 3 yogyakarta. OlehSkarenaSitu, 

untukSdiseminasi padaSsekolah lainSatau diseminasiSdalam skalaSyangSlebih 

besar, perluSuntuk penelitianSyang lebihSlanjut. MateriSpembelajaranSpada 

produkSiniSjuga hanyaSmemuat satu materiSsaja, sehinggaSdiharapakan 

sebagaiSmotivasi untukSmengembangkan multimediaSpembelajaran untuk 

materiSpembelajaran lainSyang sesuaiSdengan karakteristikSmultimedia. 

 


