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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan yang telah di 

uraikan maka dapat di simpulkan sebagai berikut : 

1. Tahap define dihasilkan: (1) front analysis belum tersediannya modul,(2) 

leaner analysis siswa belum mempunyai buku pegangan pada proses 

pembelajarana, (3) task analysis tugas untuk siswa menggunakan aplikasi 

perangkat lunak, (4) concept analysis penyajian materi sesuai KI-KD dan 

(5) specifying instructional objektitives merumuskan tujuan 

pembelajaran.  

2. Tahap design dihasilkan rancangan modul, Rancangan modul terdiri dari 

6 kegiatan belajar dimana dalam masing masing kegiatan pembelajaran 

dilengkapi dengan tujuan pembelajaran, uraian materi, rangkuman, ltes 

formatif dan lembar kerja. Media kemudan dicetak dengan menggunakan 

kertas HVS 80 gr dengan kertas ukuran A4 (21 cm x 29,7 cm) dengan 

sampul di cetak dengan kertas ivory. Naskah diketik dengan 

menggunakan huruf arial untuk header dan times new roman berukuran 

12 menggunakan spasi 1,5 pt untuk materi. 

3. Tahap development dihasilkan berupa saran dan validasi oleh validator. 

Saran ahli materi dengan saran terkait standar penggunaan modul dan notasi 

pada gambar, hasil pengujian kelayakan modul oleh ahli materi mendapat skor 

3,8 dengan predikat sangat layak. Saran ahli media gambar yang harus diperjelas 
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dan format penulisan modul, hasil pengujian kelayakan oleh ahli media 

mendapat skor 3,76 dengan predikat sangat layak. Guru atau pengguna dengan 

tidak ada saran karna modul dianggap sudah lengkap, dan hasil dari penilaian 

guru mata pelajaran APL-PIG dalam aspek materi mendapat skor 3,8 dengan 

predikat sangat layak. 

4. Tahap Disseminate dihasilkan media pembelajaran berupa modul yang 

sudah bisa dilakukan penyebarluasan setelah tahap revisi dan validasi . 

Karena keterbatasan waktu dan biaya modul AutoCAD untuk mata 

pelajaran Aplikasi Perangkat Lunak dan Interior Gedung hanya akan di 

berikan kepada guru pengampu mata pelajaran. 

B. Keterbatasan Produk 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan modul terdapat 

keterbatasan dalam penelitian, yaitu sebagai berikut : 

1. Materi yang di susun dalam modul belum memenuhi alokasi jam sesuai 

dengan silabus.  

2. Pada tahap development proses developmental testing atau uji coba 

pengembangan tidak dilakukan dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya 

produksi modul. 

3. Pada tahap disseminate atau penyebaran, modul tidak didistribusikan 

secara luas dengan jumlah yang banyak yang kemudia diuji cobakan 

kepada siswa namun proses penyebaran hanya dilakukan dengan 

menyerahkan satu modul kepada guru pengampu mata pelajaran di SMK 

Negeri 2 Klaten. 
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C. Pengembangan Produk Lebih Lanjut 

Dalam penelitian ini modul yang dihasilkan termasuk dalam 

kriteria sangat layak digunakan sebagai media pembelajaran namun 

produk yang dihasilkan terbatas, sehingga diharapkan dapat diperbanyak 

oleh pihak sekolah. Untuk pengembangan produk lebih lanjut dapat 

ditambahkan materi dalam modul dan dilakukan uji terhadap siswa 

sebelum nantinya disebarluaskan.  

D. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka saran 

yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Modul autoCAD 2D seharusnya di lakukan uji coba terlebih dahulu 

terhadap siswa untuk mengetahui hasil penilaian oleh siswa sebelum di 

gunakan sebagai media pembelajaran. 

2. Hasil validasi ahli media dengan kekurangan modul pada aspek isi 

materi. Selain itu aspek kelengkapan juga perlu ditingkatkan guna 

tercapainya kesempurnaan dalam modul terkait materi 

3. Hasil validasi ahli media dengan kekurangan modul pada aspek 

konsistensi. Selain itu aspek organisasi juga perlu ditingkatkan guna 

tercapainya kesempurnaan dalam modul terkait media 

4. Dari hasil validasi guru dengan kekurangan modul pada aspek isi materi 

perlu ditingkatkan guna tercapainya kesempurnaan dalam modul 

berkaitan dengan materi 
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5. Modul autoCAD 2D ini diharapkan dapat digunakan untuk pembelajaran 

Aplikasi Perangkat Lunak dan Interior Gedung (APLIG) sehingga 

mempermudah siswa dalam memahami materi yang disajikan.  


