
 
 
 

 

BAB V 

 

SIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 
 

 

5.1 Simpulan 
 

 

Berdasarkan hasil penelitian pengembangan dan pembahasan tentang 

pengembangan modul praktikum Elektronika Dasar 1 Jilid II mata kuliah 

Elektronika Dasar 1 program studi pendidikan fisika Universitas Jambi dapat 

ditarik kesimpulan Bentuk dari modul praktikum Eletronika dasar 1 jilid II ini 

yaitu sebuah modul cetak full colour dan disusun berdasar RPS(Rencana 

Pembelajaran Semester) terbaru Mata kuliah Elektronika dasar 1. Penulisan isi 

atau materi pada modul praktikum berbasis inkuiri terstruktur yang menekankan 

kepada proses mencari dan menemukan. penulisan isi atau materi pada modul 

praktikum menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh 

mahasiswa. 

 

Angket persepsi yang didapat pada aspek tampilan modul masuk dalam 

kategori baik. aspek isi/konten masuk kategori baik. aspek kebahasaan modul 

masuk kategori baik, aspek kebermanfaatan modul masuk kategori baik. efek dari 

criteria penilaian masuk kategori baik berarti modul tersebut dapa diterima oleh 

mahasiswa. Nilai dari aspek-aspek tersebut didapat dari angket persepsi yang diisi 

oleh asisten dosen praktikum Elektronika Dasar 1. Pada hasil angket persepsi 

asisten dosen didapatkan hasil Pada aspek tampilan modul rata-rata yang didapat 
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adalah 4.19 dapat menurut kriteria penilaian Arlitasari, Dkk (2013). Ini 

menunjukan bahwa aspek tersebut sudah masik kriteria baik menurut Asisten 

dosen. Pada aspek Isi/konten rata-rata yang didapat 3.94. ini menunjukan bahwa 

isi/ konten didalam modul dapat diterima dan sudah masuk kategori baik. pada 

aspek kebahasaan modul rata-rata nilai yang didapat adalah 4.22 ini menunjukan 

bahwa kebahsaan dalam modul mudah dipahami dan masuk kategori baik. pada 

aspek kebermanfaatan modul rata-rata yang didapat adalah 4.33 ini menunjukan 

modul tersebut bisa digunakan dalam praktikum elektronika dasar 1 dan masuk 

kategori baik. 

 

5.2 Implikasi 

 

Dengan dibuatnya modul praktikum Elektronika dasar 1 jilid II pada mata 

kuliah Elektronika Dasar 1 diharapkan dapat digunakan Mahasiswa dalam 

Melaksanakan praktikum dan serta membantu asisten dosen dan Dosen dalam 

mengajar percobaan pada praktikum Elektronika Dasar 1. 

 

5.2 Saran 
 

Modul Praktikum elektronika dasar 1 diharapkan dapat diperbanyak 

dengan cara copy full colour. 

 


