
 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1  Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 

1.    Kondisi      pembelajran    di  SMK    di Kabupaten    Lampung Selatan   pada 

       umumnya    masih   berpusat   pada guru,   pembelajaran masih menggunakan 

       buku   paket,   prestasi   belajar siswa masih belum optimal khususnya  materi 

       mengelola usaha kecil.  Oleh  karena   itu   berpotensi   untuk   dikembangkan 

       bahan ajar terutama pada konsep yang belum dikuasai oleh siswa.  

1. Proses pengembangan bahan ajar berupa modul: (1) analisis kebutuhan  siswa 

dan  guru  melalui  studi pendahuluan, (2) perencanaan atas dasr konsep yang 

belum dikuasai siswa, dan dikembangkan untuk menentukan SK, KD,   

Indikator, Silabus, dan RPP, (3 ) Menentukan unsur-unsur modul,(4 ) 

mengumpulkan materi,( 5 ) menyusun Draf modul, ( 6) validasi, (revisi ) ,( 8 ) 

uji produk, dan ( 9 )  penyempurnaan produk.   

2. Modul efektif digunakan sebagai bahan ajar dalam karena lebih dari 60 % 

siswa mencapai ketuntasan berdasarkan uji efektifitas menggunakan 

perbandingan nilai gain ternormalisasi dengan menunjukkan efektifitas yang 

tinggi.  
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3. Moduk prakarya dan kewirausahaan materi mengelola usaha kecil menarik 

bagi siswa, sebagai suplemen pembelajaran prakarya dan kewirausahaan 

berdasarkan uji kemenarikan. 

 

 5.2  Implikasi: 

Implikasi penelitian ini adalah: 

1. Pengembangan suatu produk pembelajaran khususnya modul harus 

berdasarkan pada hasil analisis kebutuhan siswa dan guru. Tujuannya produk 

yang akan dikembangkan benar-benar relevan dengan tujuan pembelajaran 

yang ditetapkan. Produk modul bagi siswa merupakan suplemen. Untuk itu, 

siswa harus dapat belajar mandiri di luar dari pembelajaran di kelas. 

Selanjutnya agar fungsi modul dapat berjalan dengan baik, siswa harus 

mengulang-ulang modul. Hal ini penting agar siswa dapat mengkonstruksi 

sendiri pengetahuannya sesuai dengan karakteristik belajar masing-masing. 

2. Siswa dan guru dapat menjadikan modul sebagai sumber belajar, sehingga 

dapat menambah pengetahuan dan wawasan siswa terhadap materi mata 

pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. 

3. Bagi guru Prakarya dan Kewirausahaan yang akan mengembangkan 

penelitian modul ini dapat menambahkan materi, gambar dan tabel agar 

modul yang dihasilkan lebih menarik lagi dan lebih mudah dipahami siswa. 

 

 

 

 



144 
 

5.3  Saran 

Berdasarkan simpulan tersebut, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah: 

1   Bagi   sekolah   modul   dapat digunakan sebagai alternatif pembelajaran untuk 

      meningkatkan  efektivitas  pembelajaran  dan mampu memotivasi siswa dalam  

      belajar mandiri. 

1 Bagi guru agar dapat mengembangkan bahan ajar baik berupa modul, diklat 

 LKS dan lain-lain sebagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

2 Bagi siswa agar lebih giat lagi dalam belajar, dengan modul ini diharapkan 

dapat meningkatkan minat belajar siswa.  

3 Bagi mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian pengembangan maka 

 modul ini diharapkan dapat menjadi ide atau masukan untuk lebih kreatif 

dalam pengembangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


