
 
 

Fhegiana Damayanty Juniar, 2020 

PENGEMBANGAN MODUL GAMBAR TEKNIK AUTOCAD PADA MATA PELAJARAN GAMBAR TEKNIK 

DI SMK NEGERI 6 BANDUNG 

Universitas Pendidikan Indonesia     |    repository.upi.edu   |    perpustakaan.upi.edu 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan maka 

kesimpulan yang didapatkan yaitu sebagai berikut : 

1. Produk yang dihasilkan pada penelitian ini berupa modul gambar teknik 

AutoCAD sebagai media pembelajaran untuk kelas X pada kompetensi keahlian 

TITL di SMK Negeri 6 Bandung.  

2. Pengembangan produk dilakukan menggunakan model penelitian 4D-Models 

yang memiliki empat tahap penelitian yaitu define, design, develop, 

disseminate. 

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modul gambar teknik yang dibuat 

dinyatakan sangat layak digunakan sebagai media pembelajaran pada mata 

pelajaran gambar teknik untuk kelas X kompetensi keahlian TITL di SMK 

Negeri 6 Bandung berdasarkan hal-hal berikut ini : 

a. Skor keseluruhan yang didapatkan dari ahli materi 1 sebesar 56 dengan 

persentase 100% dan ahli materi 2 sebesar 54 dengan persentase sebesar 

96.4%. Total skor yang didapatkan dari ahli media 1 yaitu sebesar 80 

dengan presentase kelayakan sebesar 90.91%. dari ahli media 2 

mendapatkan skor keseluruhan sebesar 73 dengan presentase kelayakan 

82.95% sehingga modul yang dikembangkan dinyatakan layak untuk 

digunakan sebagai media pembelajaran. 

b. Skor keseluruhan dari uji pengguna terbatas didapatkan sebesar 3230 

dengan persentase respon sebesar 81.56%. Repon yang didapatkan dari 

pengguna sangat baik dan memotivasi pengguna untuk belajar menggambar 

teknik menggunakan AutoCAD. 

5.2  Implikasi 

Berdasarkan hasil, pembahasan dan kesimpulan penelitian ini, maka didapatkan 

implikasi dari penelitian ini yaitu Modul Gambar Teknik AutoCAD sangat layak 

dan dapat digunakan sebagai media pembelajaran pada mata pelajaran Gambar 

Teknik untuk kelas X kompetensi keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik di SMK 

Negeri 6 Bandung.
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5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, terdapat beberapa hal yang dapat 

peneliti sampaikan diantaranyaa sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya. 

2. Media pembelajaran yang telah peneliti buat dan kembangkan harus dirawat 

dengan baik agar dapat digunakan untuk jangka panjang. 

3. Sekolah sebaiknya memfasilitasi computer yang terinstal software 

AutoCAD. 

4. Sekolah dapat memperbanyak modul jika penyebarluasan modul kurang 

merata. 

 


