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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan tentang Produk 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dapat diambil simpulan 

sebagai berikut. 

1. Hasil pengembangan training kit meliputi: rangkaian penguat depan, 

pengatur nada, penguat daya OT, penguat daya OTL, penguat daya 

OCL, muting audio, VU meter, protektor speaker, titik ukur 

rangkaian, dan simulasi kerusakan. Jobsheet yang dikembangkan 

terdiri dari 10 jobsheet yaitu: pengukuran rangkaian penguat depan, 

pengatur nada, penguat daya OT, penguat daya OTL, penguat daya 

OCL, muting audio, protektor speaker, trouble shooting penguat daya 

OT, trouble shooting penguat daya OTL, dan trouble shooting 

penguat daya OCL. 

2. Hasil pengujian unjuk kerja training kit penguat daya OT, OTL, dan 

OCL sudah sesuai dengan hasil perencanaan, walaupun ada sedikit 

perbedaan antara hasil pengukuran dengan perencanaan yang 

disebabkan oleh nilai komponen yang digunakan tidak sama persis 

dengan nilai pada saat perencanaan karena tidak ada di pasaran. 

Selain itu, perbedaan hasil pengukuran dengan perencanaan juga 

disebabkan oleh tingkat ketelitian dari alat ukur yang digunakan.  
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Hasil dari pengujian unjuk kerja adalah sebagai berikut.  

a. Rangkaian penguat depan memiliki impedansi input 1500Ω, 

impedansi output 2200Ω, penguatan tegangan 64,2dB, dan respon 

frekuensi antara 380Hz-15KHz. 

b. Rangkaian pengatur nada memiliki impedansi input 6458Ω 

impedansi output 2300Ω, penguatan tegangan 9,24dB, respon 

frekuensi pengaturan bass 25Hz-890Hz, dan respon frekuensi 

treble 7KHz-15KHz. 

c. Rangkaian penguat daya OT memiliki impedansi input 14500Ω; 

impedansi output 8,5Ω; penguatan tegangan 33,35 dB; daya 

output 9,1W; dan respon frekuensi 300Hz-6KHz. 

d. Rangkaian penguat daya OTL memiliki impedansi input 15698Ω; 

impedansi output 9,2Ω; penguatan tegangan 33,35 dB; daya 

output 14,9W; dan respon frekuensi 600Hz-16KHz. 

e. Rangkaian penguat daya OCL memiliki impedansi input16666Ω, 

impedansi output 8,9Ω; penguatan tegangan 37,33dB, daya output 

35,1W, dan respon frekuensi 140Hz-15KHz. 

f. Rangkaian muting audio memiliki penguatan tegangan 104,5X 

dan protektor speaker memiliki sensitivitas tegangan DC 0,5V 

3. Hasil uji kelayakan memperoleh kategori sangat layak rinciannya 

yaitu: hasil validasi materi memperoleh skor rata-rata 3,6 presentase 

89,5; hasil validasi media memperoleh skor rata-rata 3,61 presentase 
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90,2%; dan hasil uji coba penggunaan memperoelh skor rata-rata 

3,46 presentase 86,5%. 

 

B. Saran Pemanfaatan Produk 

1. Bagi siswa, training kit dan jobsheet digunakan untuk mempermudah 

dan meningkatkan motivasi siswa dalam praktikum. 

2. Bagi guru, training kit dan jobsheet digunakan dalam 

memaksimalkan pembelajaran praktikum. 

3. Bagi sekolah, training kit dan jobsheet dapat menambah alat 

praktikum yang mendukung pelaksanaan praktikum mata pelajaran 

perekayasaan sistem audio. 

 

C. Diseminasi dan Pengembangan Produk Lebih Lanjut 

Berikut adalah saran untuk pengembangan lebih lanjut. 

1. Melakukan penelitian terkait efektifitas penggunaan media pada 

proses pembelajaran. 

2. Perlu dilakukan pengembangan yang lebih lanjut agar training 

kitmemiliki bobot yang lebih ringan. 

3. Mengembangkan rangkaian klas penguat yang lebih beraneka ragam 

seperti penguat kelas D dan H. 

4. Pembuatan produk secara masal agar dapat digunakan di banyak 

sekolah. 

 


