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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian pengembangan dan pembahasan yang telah 

dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulkan sebagai berikut: 

1. Pengembangan modul cetak berbasis problem solving pada materi 

Gelombang Bunyi pada Zat Padat, Cair dan Gas mata kuliah Gelombang 

dan Optik dilakukan dengan menggunakan model 4D yaitu: Define, 

Design, Development, dan Disseminate namun pada tahap Disseminate 

tidak dilakukan. Keunggulan dari modul yang dikembangkan adalah 

kegiatan pembelajaran disusun secara sistematis dan jelas sesuai dengan 

sintak Problem Solving, desain yang menarik serta dilengkapi dengan CD 

Pembelajaran yang memuat simulasi dengan menggunakan aplikasi 

MATLAB. Adapun kekurangan modul ini yaitu modul yang 

dikembangkan belum dilakukan tahap implementasi sehingga hasil belajar 

dengan menggunakan modul belum dapat diketahui. 

2. Modul berbasis Problem Solving  pada materi Gelombang Bunyi pada Zat 

Padat, Cair dan Gas mata kuliah Gelombang dan Optik divalidasi oleh ahli 

materi dan ahli media. Hasil validasi terhadap materi adalah 81%% dengan 

kategori baik, ahli media adalah 86,5% dengan kategori sangat baik. 
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Selanjutnya hasil analisis data persepsi diperoleh persentase sebesar 83% 

dengan kategori sangat baik. 

 

5.2  Implikasi  

 Berdasarkan kesimpulan dan temuan dari penelitian pengembangan modul 

gelombang bunyi pada zat padat, cair dan gas berbasis model problem solving 

berbantu simulasi MATLAB ini, maka didapati implikasi pada Hasil yang 

diperoleh dari modul yang dikembangkan layak digunakan dan memiliki daya 

tarik untuk mahasiswa. Hal ini dikarenakan modul yang dikembangkan dilengkapi 

dengan CD pembelajaran agar mahasiswa mampu memahami materi secara 

mandiri. Modul yang dikembangkan juga dilengkapi dengan simulasi dari 

software MATLAB sehingga mahasiswa dapat mengetahui bagaimana visualisasi 

gelombang yang terbentuk pada gelombang bunyi.  

 

5.3  Saran 

 Modul cetak berbasis Problem Solving pada materi Gelombang Bunyi 

pada Zat Padat, Cair dan Gas mata kuliah Gelombang dan Optik yang 

dikembangkan belum dilakukan tahap Disseminate, sehingga peneliti tidak dapat 

mengetahui bagaimana hasil belajar dengan menggunakan modulini. Oleh karena 

itu peneliti memberikan saran kepada peneliti selanjutnya bahwa 

perlu dilakukan tahap Disseminate untuk melihat hasil belajar dan sikap dari 

mahasiswa.  

 


