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V. SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian dapat dikemukakan 

beberapa simpulan sebagai berikut 

1. Modul Bahasa Indonesia berbasis life skills yang dikembangkan memiliki 

karakteristik sebagai berikut 1) penyajian materi yang berurutan sesuai 

dengan tingkat kesulitan sehingga mudah dipahami, 2) materi disajikan untuk 

memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan kompetensi bahasanya, 

seperti menyampaikan gagasan dan pengetahuan, memahami makna teks, 

meringkas dan menyajikan teks dengan bahasa sendiri secara sistematis, 

logis, dan efektif sesuai dengan kaidah kebahasaan teks, dan 3) unsur-unsur 

life skills dalam modul ini diintegrasian melalui gambar, contoh-contoh teks, 

dan soal-soal sebagai bahan tes dan evaluasi. Contohnya, teks prosedur yang 

disajikan ialah teks prosedur yang dapat ditemukan peserta didik dalam 

kehidupan sehari-hari.  

2. Proses pengembangan modul ini menggunakan langkah-langkah 

pengembangan perpaduan model Gall dan model Jolly & Balitho. Langkah-

langkah pengembangan tersebut ialah sebagai berikut 1) kajian teoritis/studi 

pustaka, 2) analisis bahan ajar yang tersedia, 3) identifikasi kebutuhan,         
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4) analisis silabus, penyusunan sintak pembelajaran dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP), 5) pengembangan produk awal, 6) uji ahli, 7) revisi 

produk, 8) uji lapang awal, 9) revisi produk,10) uji lapang utama, 11) revisi 

produk, 12) uji lapang akhir/uji operasional, 13) revisi produk akhir, 14) dan 

desiminasi produk dalam MGMP. Revisi produk dilakukan sesuai dengan 

saran dari validator, guru, dan peserta didik sebagai subjek uji-coba lapang. 

Kecakapan hidup/Life Skills yang dominan dimuat dalam modul ini ialah 

kecakapan mengidentifikasi, kecakapan membaca gambar, dan kecakapan 

menggunakan alat sesuai dengan hasil kegiatan pengumpulan data di awal 

penelitian. 

3. Modul hasil pengembangan memiliki kelayakan sebagai suplemen atau bahan 

ajar dengan nilai validasi ahli desain sebesar 94,91; validasi ahli substansi 

materi sebesar 95,27; manfaat modul sebesar 91,11; dan efesiensi modul 

dalam pembelajaran sebesar 91,00. Selain itu, tingkat keterbacaan modulpun 

sesuai dengan tingkat atau kelas sasaran pengguna, yaitu kelas X dengan 

jumlah kalimat rata-rata 6,61 per teks dan suka kata 240,8 per 100 kata yang 

diuji dengan menggunakan tes readability grafik fry. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai 

berikut. 

1. Materi dalam modul dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan 

kebutuhan peserta didik SMK di kota Metro. Oleh sebab itu, disarankan 

kepada guru dan pengembang selanjutnya untuk dapat mengembangkan lagi 

materi pada modul sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan karakteristik 

peserta didik yang lain. 

2. Hasil penelitian ini sebaiknya dapat dimanfaatkan oleh guru dan pengembang 

modul selanjutnya sebagai pedoman untuk mengembangkan modul Bahasa 

Indonesia untuk tema/topik yang lain karena langkah-langkah pengembangan 

pada penelitian ini lebih rinci. 

3. Modul hasil pengembangan ini sebaiknya digunakan sebagai suplemen atau 

bahan ajar dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas X SMK sasaran 

implementasi kurikulum 2013 di kota Metro. 


