
 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan deskrips, analisis data, dan pengembangan modul pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial Berbasis Keterampilan Sosial untuk siswa kelas 8 semester 1 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Proses mengembangkan  modul berbasis keterampilan sosial siswa kelas 8 

semester I ini menggunakan alur penelitian pengembangan Borg and Gall 

dan desain pengembangan Dick and Carey. Hasil need asasement 

menggugah peneliti untuk mengembangkan modul yang mudah difahami 

oleh siswa, menarik dari sisi warna dan tampilan, dan bermanfaat dalam 

meningkatkan kompetensi dan motivasi siwa dalam pembelajaran. 

2. Pembelajaran IPS menggunakan modul IPS berbasis keterampilan Sosial 

siswa SMP Kelas  8 lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan buku 

paket di sekolah. Keefektifan penggunaan modul berbasis keterampilan 

sosial ini dibuktikan melalui uji efektivitas menggunakan perbandingan 

nilai gain ternormalisasi dengan menunjukkan hasil efektivitas yang tinggi 

yakni 0,700. Uji statistik juga menunjukkan adanya perbedaan skor rata-

rata pre test dan post test siswa kelas 8 yang diajarkan dengan modul 
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dengan siswa yang diajarkan menggunakan buku paket. Kendatipun hasil 

perhitungan statistiknya efektif produk modul yang dihasilkan memiliki 

kelemahan diantaranya Kelemahan dari modul yang dihasilkan adalah dari 

sisi kefektifan penggunaan bahasa yang kurang efektif dan efisien 

sehingga uraian materi menjadi panjang dan beberapa siswa sulit 

memahami. Keterbatasan peneliti dalam ilmu komputer membuat tata 

letak modul yang mungkin kurang pas dan menarik. Taraf perbaikan lebih 

lanjut akan dilakukan selanjutnya jika akan dimanfaatkan bagi khalayak 

banyak pada akhirnya, oleh karena itu produk yang dihasilkan belum 

sempurna dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya. 

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan simpulan tersebut, maka saran-saran yang dapat diberikan 

Saran. 

1. Bagi Guru agar dapat mengembangkan media pelajaran berupa modul, 

sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan kreativitas dan upaya 

meningkatkan kualitas belajar mengajar. 

2. Bagi siswa agar dapat memanfaatkan modul ini dengan benar maka 

pelajari sebaik-baiknya dan mintalah petunjuk guru apabila ada yang tidak 

difahami. 

3. Bagi rekan mahasiswa yang akan melakukan penelitian pengembangan 

modul ini diharapkan dapat menjadi ide untuk lebih kreatif dalam 

mengembangkan.  


