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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis data yang sudah diuraikan, maka peneliti dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pendefenisian modul berdasarkan analisis peneliti. Pada tahap ini disusun suatu 

analisis isi media pembelajaran yang dibahas berdasarkan dari hasil observasi 

di SMK Negeri 2 Depok 

2. Perancangan produk modul pembelajaran. Pada tahap ini disusun suatu modul 

pembelajaran yang terdiri dari empat kegiatan belajar yaitu: 1) Konstruksi 

pondasi dan sloof; 2) Menggambar rencana pondasi dan sloof pada rumah 

tinggal 2 lantai; 3) Menggambar detail pondasi; dan 7) Menggambar detail 

sloof. 

3. Pengembangan produk modul pembelajaran. Langkah ini dilakukan dengan 

menguji kelayakan modul oleh ahli materi, ahli media dan guru mata pelajaran 

Konstruksi dan Utilitas Gedung. Dari langkah ini mendapatkan saran dari 

beberapa ahli, yaitu: 

a. Ahli materi memberikan beberapa masukan seperti penjelasan tambahan 

pada SOP (Standard Operating Procedure), menghilangkan teori 

trassram, dan menambahkan langkah-langkah menggambar rencana 

pondasi. Validasi oleh ahli materi masuk dalam kategori ”sangat layak” 

dengan rata-rata penilaian keseluruan 3,58. Adapun penilaian dari aspek 

format  3,75, aspek organisasi 3,71, aspek daya tarik 3,75, aspek bentuk 



71 
 

dan ukuran huruf 3,5, aspek ruang (spasi kosong) 4,dan aspek konsistensi 

3,83.  

b. Ahli media memberikan beberapa saran seperti memperbaiki konsistensi 

satuan notasi, jenis font, dan menambahkan tugas membuat gambar pada 

KB 4. Validasi oleh ahli media masuk dalam kategori ”sangat layak” 

dengan rata-rata penilaian keseluruan 3,67. Adapun penilaian dari 

penilaian aspek kesesuaian materi 4, aspek isi materi 3,5, aspek 

kelengkapan materi 3,5 dan aspek penjelasan materi 3,67.  

c. Guru mata pelajaran Konstruksi dan Utilitas Gedung memberikan saran 

untuk menambahkan langkah-langkah menggambar rencana pondasi. 

Validasi oleh ahli ahli materi masuk dalam kategori ”sangat layak” dengan 

rata-rata penilaian keseluruan 3,58. Adapun penilaian dari penilaian aspek 

kesesuaian materi 4, aspek isi materi 3,5, aspek kelengkapan materi 3,5 

dan aspek penjelasan materi 3,67. Penilaian yang tertinggi adalah aspek 

kesesuaian materi, sedangkan penilaian yang terendah adalah aspek isi 

materi dan kelengkapan materi. 

4. Penyebaran produk modul pembelajaran. Penyebaran ini hanya disebarkan 

kepada guru mata pelajaran Konstruksi dan Utilitas Gedung kelas XI Desain 

Pemodelan dan Informasi Bangunan (DPIB) SMK Negeri 2 Depok serta 

memberikan softcopy modul agar nantinya dapat dicetak dan disebarkan 

kepada peserta didik. 
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B. Keterbatasan Penelitian 

Pada pengembangan modul menggambar detail pondasi dan sloof pada 

rumah tinggal 2 lantai mata pelajaran Konstruksi dan Utilitas Gedung siswa kelas 

xi Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan (DPIB), belum diterapkan untuk 

pembelajaran di SMK Negeri 2 Depok sehingga belum diketahui mengenai dampak 

setelah menggunakan media bagi peserta didik. 

 

C. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Hasil validasi oleh ahli materi perlu ditingkatkan lagi pada aspek isi materi dan 

kelengkapan materi. 

2. Hasil validasi oleh ahli media perlu ditingkatkan pada aspek aspek isi materi 

dan kelengkapan materi. 

3. Hasil validasi oleh guru mata pelajaran Konstruksi dan Utilitas Gedung perlu 

ditingkatkan juga terutama pada aspek isi materi dan kelengkapan materi. 


