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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI  

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka peneliti dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses pengembangan produk menggunakan metode Research and 

Development yang telah dilaksanakan sesuai tahapan penelitian hingga 

menghasilkan produk akhir berupa jobsheet trainer PLC Phoenix Contact 

ILC 130/131 Starterkit. 

2. Berdasarkan hasil uji coba tahap kedua yang telah dilakukan, didapatkan 

hasil sebesar 91.44% dari ahli materi, 79.55% dari ahli media, dan 

77.53% dari pengguna. Dengan ini didapatkan kesimpulan bahwa 

jobsheet trainer PLC Phoenix Contact ILC 130/131 Starterkit layak 

digunakan.  

3. Berdasarkan hasil uji coba terbatas, didapatkan hasil pada aspek 

psikomotor dan aspek afektif sebesar 89.66% dan nilai sebesar 77.08% 

untuk aspek kognitif. Hal ini dapat disimpulkan bahwa jobsheet trainer 

PLC Phoenix Contact ILC 130/131 Starterkit sudah sangat baik 

digunakan dan dapat membantu proses praktikum Otomasi Industri. 

 

5.2 Implikasi 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber belajar 

mahasiswa dalam perkuliahan praktikum Otomasi Industri khususnya penggunaan 

PLC Phoenix Contact ILC 130/131 Starterkit secara berkelanjutan dan dapat 

memberikan manfaat yang positif untuk mahasiswa dalam hal peningkatan 

kualitas pelaksanaan perkuliahan. 

 

5.3 Rekomendasi 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti merekomendasikan 

kepada dosen pengampu mata kuliah Otomasi Industri dan juga pihak 
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laboratorium Elektronika Industri agar jobsheet yang telah dikembangkan dapat 

digunakan dalam praktikum Otomasi Industri kedepannya. 

Selanjutnya kepada pembaca dan mahasiswa, agar meningkatkan ketekunan 

dalam belajar dengan cara meningkatkan minat membaca. Khusus pada penelitian 

ini dengan membaca kita akan mendapat informasi penting sebelum melakukan 

praktikum agar proses pembelajaran praktikum berjalan dengan baik. Kemudian 

untuk pembaca dan mahasiswa yang ingin melanjutkan penelitian ini agar 

melakukan uji lapangan untuk mengetahui manfaat yang lebih luas.  

 


