BAB V
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Pengembangan media pembelajaran personal hygiene pada mata pelajaran keamanan
pangan untuk siswa kelas X SMK Negeri Godean ini berupa media flipbook
berbentuk softfile yang dapat digunakan saat offline. Pengembangan media Flipbook
Personal Higiene tersebut menggunakan aplikasi Flip PDF Builder, ukuran
menyesuaikan (laptop, tab, android), cover dan isi berupa tulisan bergambar dan
berwarna, berjumlah 36 halaman. Media flipbook ini masih disebarluaskan melalui
kabel data melalui laptop kepada calon pengguna.
2. Uji kelayakan Media Flipbook Personal Higiene dilakukan oleh 35 siswa. Teknik
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan angket. Teknik analisis
data dalam penelitian ini menggunakan analisis diskriptif kuantitatif. Penilaian dari
ahli materi menunjukkan hasil kelayakan sebesar 86,5% ahli media menunjukkan
hasil kelayakan sebesar 96,70%, guru menunjukkan hasil kelayakan sebesar 84,20%,
dan penilaian siswa menyatakan hasil kelayakan sebesar 86,60%. Dari data yang
diperoleh dapat disimpulkan bahwa media Flipbook Personal Higiene untuk mata
pelajaran Keamanan Pangan dinyatakan sangat layak untuk digunakan sebagai
sumber belajar bagi siswa SMK pada program studi Jasa Boga kelas X.
B. Keterbatasan Penelitian
Selama melaksanakan penelitian di kelas X SMK Negeri 2 Godean, peneliti
menemui keterbatasan penelitian, yaitu:
1. Media pembelajaran flipbook hanya sampai uji kelayakan saja, tidak sampai dengan
proses uji keefektifan pada mata pelajaran keamanan pangan materi personal higiene
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di kelas X SMK Negeri 2 Godean, sehingga penerapan media pembelajaran flipbook
pada mata pelajaran yang lain perlu dilakukan penelitian kembali.
2. Pendistribusian aplikasi media pembelajaran flipbook masih menggunakan flashdisk,
kabel data sehingga hanya bisa dipindahkan satu per satu pada setiap laptop dan
android yang membuat kurang efektif dan efisien.
C. Saran
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan maka saran yang dapat
diberikan pada penelitian ini adalah:
1. Animasi yang terdapat dalam media flipbook kurang dibuat lebih beragam, dan perlu
memperhatikan standar pakaian yang lengkap sesuai dengan standar ketentuan yang
berlaku seperti rambut yang harus tertutup rapat.
2. Penambahan video tentang personal higiene di dalam media flipbook juga dapat
dilakukan agar lebih menarik perhatian peserta didik.
3. Media flipbook personal higiene sebaiknya ditambah materinya terkait dengan
hubungan personal higiene dengan keamanan pangan seperti menjelaskan terkait
bakteri, mikroba, penyakit yang dapat ditimbulkan apabila tidak memperhatikan
kebersihan diri.
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