
 

102 
Melani Kartika Sari, 2018 
PERANCANGAN BAHAN AJAR BERBASIS PENDEKATAN 
SAINTIFIK PADA MATA PELAJARAN LAUNDRY 
DI SMK 45 LEMBANG   
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | 
perpustakaan.upi.edu 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Simpulan yang dapat dipaparkan dari hasil penelitian berjudul 

“Perancangan Bahan Ajar Laundry Berbasis Pendekatan Saintifik di 

SMK 45 Lembang”  yaitu sebagai berikut:  

1. Analisis kebutuhan perancangan bahan ajar pada pada mata pelajaran 

laundry di SMK 45 Lembang menyatakan bahwa:  

a. Bahan ajar sebagai sumber pendukung dari pemerintah pusat telah 

tersedia, tetapi masih berupa buku paket yang didalamnya terdapat 

materi secara umum yang belum dikhususkan untuk setiap 

Kompetensi Dasar pada mata  pelajaran laundry dengan tuntutan 

pendekatan saintifik, sehingga bahan ajar perlu dirancang. 

b. Guru mata pelajaran laundry belum membuat bahan ajar khusus 

sesuai dengan Kompetensi Dasar. 

2. Perancangan bahan ajar proses pencucian di laundry berbasis 

pendekatan saintifik meliputi komponen yang terdapat pada bahan 

ajar terdiri dari tiga bagian sebagai berikut:  

a. Bagian muka bahan ajar meliputi cover, kata pengantar, daftar isi, 

dan peta kedudukan bahan ajar.  

b. Bagian isi bahan ajar dibagi menjadi dua yaitu pendahuluan dan 

pembelajaran. Pada pendahuluan meliputi Kompetensi Dasar dan 

Indikator, deskripsi pembelajaran, pendekatan saintifik, alokasi 

waktu pembelajaran, prasyarat penggunaan bahan ajar,  petunjuk 

penggunaan bahan ajar, tujuan akhir, dan daftar cek kemampuan. 
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Pada pembelajaran meliputi tujuan kegiatan pembelajaran, uraian 

materi, latihan, unjuk kerja, dan evaluasi. 

c. Bagian penutup bahan ajar meliputi kunci jawaban dari evaluasi, 

glosarium, dan daftar pustaka.  

3. Hasil expert judgment bahan ajar laundry pada Kompetensi Dasar 

proses pencucian di laundry berbasis pendekatan saintiifik yang 

menekankan pada penilaian aspek kelayakan isi, aspek kelayakan 

kebahasaan, dan aspek kelayakan penyajian berada pada kriteria 

sangat layak untuk digunakan pada proses pembelajaran di SMK. 

B. Rekomendasi  

Penelitian tentang perancangan bahan ajar proses pencucian di 

laundry berbasis pendekatan saintifik di SMK 45 Lembang telah selesai 

dilaksanakan. Maka dari itu, peneliti merekomendasikan kepada 

beberapa pihak khususnya: 

1. Bagi guru mata pelajaran laundry, diharapkan dapat memanfaatkan 

bahan ajar proses pencucian di laundry yang peneliti buat sebagai 

sumber belajar pendukung. 

2. Bagi calon peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengangkat 

masalah tentang Implementasi bahan ajar laundry pada kompetensi 

proses pencucian di laundry atau kompetensi lain dalam mata 

pelajaran laundry.  

  


