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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan 

Simpulan yang dapat dipaparkan dari hasil penelitian berjudul “Pembuatan E-Job 

Sheet Berbasis Desktop Pada Praktik Menyablon di Sekolah Menengah Kejuruan” 

yaitu: 

1. Perancangan pembuatan e-job sheet diawali dengan menganalisis kebutuhan 

perangkat pembelajaran untuk praktik menyablon dengan desain digital. Pada 

proses pembelajaran praktik menyablon tidak menunjukkan langkah-langkah kerja 

pembuatan desain digital dan proses menyablon yang memberikan kemudahan bagi 

peserta didik. Peserta didik lebih diberi kesempatan untuk mengingat mereka lebih 

memahami teknologi untuk belajar mandiri. Hasil analisis kebutuhan ini dijadikan 

acuan dalam kebutuhan e-job sheet pada praktik menyablon. 

2. Pembuatan e-job sheet terbagi menjadi tiga tahap, yaitu penyusunan kerangka dan 

materi e-job sheet pada Microsoft Word 2016, mendesain kerangka dan materi yang 

telah disusun dengan Corel Draw 2018, dan memasukkan kerangka dan materi 

hasil desain pada Flip PDF Professional. Keunggulan e-job sheet didalam 

mendesain dengan teknik digital ialah dapat memberikan dan mengarahkan secara 

langsung cara membuat bentuk, lebih cepat dalam pengerjaannya, serta dapat 

dipelajari kapan saja dengan perangkat hardware komputer. Keunggulan e-job 

sheet pada proses menyablon ialah dapat memberikan langkah kerja yang lebih 

jelas karena disajikan dalam bentuk video. E-job sheet sebagai bahan guru 

merupakan inovasi dari segi konvensional yang disajikan dengan teknologi masa 

kini. 

3. Hasil penelitian setelah dilakukan uji validasi terhadap ahli materi, e-job sheet 

dinyatakan sangat layak dari desain pembelajaran 100%, struktur job sheet 100%, 

teori sablon 100%, serta penyajian e-job sheet 100% dari materi desain digital dan 

proses menyablon Hasil penelitian setelah dilakukan uji validasi kepada ahli media, 

e-job sheet dinyatakan sangat layak dari aspek rekayasa perangkat lunak 
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71,43%, komunikasi visual 100%, serta karakteristik flipbook 100%. Kesimpulan 

penelitian ini adalah e-job sheet dinyatakan sangat layak dengan revisi. 

5.2 Rekomendasi 

Penelitian mengenai pembuatan e-job sheet pada praktik menyablon telah selesai, 

maka peneliti memberikan rekomendasi terhadap pendidik dan peneliti selanjutnya. 

1. Bagi Pendidik 

E-job sheet ini diharapkan dapat membantu kegiatan pembelajaran pada praktik 

menyablon dengan desain digital. Selain itu, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 

peserta didik dalam meningkatkan hardskill membuat desain digital dan proses 

menyablon. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan e-job sheet dapat diujicobakan melalui implementasi e-job sheet pada 

mata pelajaran sablon untuk menguji ketercapaian hasil belajar peserta didik dalam 

meningkatkan hardskill membuat desain digital dan proses menyablon. 


