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Abstract 

IPS is a science that examines the various disciplines of social sciences 
and humanities as well as basic human activities are packed 
scientifically in order to provide insight and deep understanding to the 
learners. Learning social studies should be presented as attractive as 
possible so that students can understand the assessment contained in 
pembelajajaran IPS with ease. Thus, it is necessary resulting IPS-based 
learning modules interactive multimedia for the fourth grade students of 
elementary school. The research method is the development of research 
or development research. This research included the study to develop 
and produce new products in a learning system that will be applied to 
the learners. The results of the study showed a mean value of 3.40 
validation of multimedia devices valid category. The trial results 
obtained practicalities response result of fourth grade students during 
the lesson is very practical with an average of 3.67 in the category of 
very appropriate. Results of teachers' response to the practicalities of 
IPS module in a practical category with an average of 3.38. The 
observation of the activities of learners in one learning activity in the 
category of high, with an average gain of 71.15. The observation of the 
activity at the time of deployment (disseminate) showed that the activity 
of students in the high category with the acquisition of 68.33. Thus, we 
can conclude a good interactive multimedia learning modules used in 
learning activities. 

 
Key Words: development, IPS module, interactive multimedia 
 
 

PENDAHULUAN 

Mata pelajaran lPS (Ilmu 

Pengetahuan Sosial) adalah  ilmu  

pengetahuan  yang  mengkaji  

berbagai  disiplin ilmu  sosial  dan 

humaniora  serta  kegiatan  dasar  

manusia  yang dikemas  secara  

ilmiah  dalam  rangka  memberi  

wawasan  dan pemahaman yang  

mendalam  kepada  peserta  didik,  

khususnya  ditingkat  dasar dan  

menengah (Susanto, 2013:137). 

Kaiian  IPS   mencakup berbagai  

kehidupan  yang  beraspek  majemuk  

baik  hubungan sosial,  ekonomi,  

psikologi,  budaya, dan sejarah, 
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semuanya  dipelaiari  dalam  ilmu  

sosial (Imam, 2007).  

Pembelajaran IPS hendaknya 

disajikan semenarik mungkin agar 

peserta didik dapat memahami 

seluruh kajian yang terdapat pada 

pembelajajaran IPS dengan mudah. 

Akan tetapi bila dilihat kenyataannya 

di sekolah, proses pembelajaran mata 

pelajaran IPS yang dilaksanakan oleh 

guru masih memiliki banyak 

keterbatasan diantaranya adalah (1) 

guru masih sering terfokus pada 

penggunaan buku teks, (2) media 

yang digunakan adalah media yang 

telah ada seperti gambar-gambar, 

selain itu (3) metode ceramah masih 

mendominasi dalam proses 

pembelajaran sehingga proses 

pembelajaran cenderung teacher 

centered. 

Dari permasahan yang 

dijumpai dalam pembelajaran IPS, 

kondisi ideal yang ingin dicapai 

adalah perlu dikembangkannya suatu 

modul yang didukung oleh media 

yang berbasis Multimedia interaktif 

yang dapat memberikan informasi 

yang jelas bagi peserta didik 

(Ramansyah, 2014). Bahan ajar yang 

digunakan diharapkan dapat 

berinteraksi dengan peserta didik 

dengan maupun tanpa bantuan guru 

(Sri, 2014)  

Penelitian yang dilakukan 

peneliti merupakan lanjutan dari 

penelitian ditesis peneliti, pada tesis 

peneliti membahas tentang 

pengembangan multimedia pada 

pembelajaran tematik sementara 

pada penelitan yang akan 

dilaksanakan oleh peneliti 

selanjutnya terfokus pada 

pengembangan modul IPS berbasis 

multimedia pada pembelajaran IPS. 

Adapun tujuan akhir dari  

penelitian yang dilakukan adalah 

untuk: 

1. Menghasilkan Modul 

Pembelajaran IPS Berbasis 

Multimedia Interaktif untuk 

Siswa Kelas IV Sekolah Dasar. 

2. Publikasi pada Jurnal Nasional 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Berdasarkan latar belakang 

dan tujuan dalam penelitian ini, maka 

jenis penelitian yang akan dilakukan 

adalah penelitian pengembangan atau  

development research. Penelitian ini 

termasuk pada penelitian yang 

mengembangkan dan menghasilkan 
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produk baru dalam suatu sistem 

pembelajaran yang akan diterapkan 

kepada peserta didik sebagai 

pengguna (users). 

Adapun prosedur dalam 

pengembangan modul pembelajaran 

IPS Berbasis multimedia Interaktif 

adalah sebagai berikut: 

1. Analisis Kebutuhan 

Analisis ini mencakup analisis 

sarana dan prasarana 

pembelajaran, kebutuhan anak, 

karakteristik  anak, menganalisis 

kemampuan  pendidik  dalam 

kendala yang dihadapi selama 

pembelajaran. 

2. Desain 

Pada tahap ini hal pertama yang 

dilakukan adalah menetapkan 

konsep-konsep utama dari 

karakteristik siswa Sekolah 

Dasar yang akan di integrasikan 

pada modul pembelajaran IPS 

berbasis multimedia interaktif.   

3. Evaluasi  

Pengembangan pada tahap 

evaluasi akan dilakukan uji coba 

yang akan dilakukan oleh pakar 

dan pebelajar dengan mengisi 

lembar observasi. Dari lembar 

obervasi tersebut akan diperoleh 

saran dari pakar maupun dari 

anak. Validitas uji coba akan 

dilakukan oleh pakar, sedangkan 

pelaksanaan uji coba untuk anak 

akan dilakukan tiga tahap, yaitu 

uji kelompok kecil, uji terbatas 

untuk melihat kepraktisan dan 

keefektifan produk yang dibuat 

dan dikembangkan. Tanggapan 

mengenai kesesuaian produk 

akan diperoleh setelah anak  

memberikan tanggapannya 

masing-masing pada lembar 

kertas yang diberikan, 

berdasarkan saran dan tanggapan 

itulah produk akan diperbaiki 

 

 
Gambar 1. Diagram Rancangan 

Pengembangan Perangkat 

pembelajaran multimedia 
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interaktif  (Dimodifikasi dari 

Trianto, 2009:190). 

Subjek penelitian adalah 

siswa Kelas IV Sekolah Dasar pada 

semester Juli-Desember 2016 di SD 

29 Ganting. 

Adapun instrumen penelitian 

yang dikembangkan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Lembar validasi pengembangan 

modul Pembelajaran IPS 

berbasis multimedia  interaktif.  

2. Lembar  observasi  

pengembangan modul 

Pembelajaran IPS berbasis 

multimedia  interaktif oleh 

pembelajar dan pebelajar. 

3. Lembar efektifitas 

pengembangan modul 

Pembelajaran IPS berbasis 

multimedia  interaktif. 

Teknik analisis data yang 

digunakan  dalam penelitian ini 

adalah teknik analisis data deskriptif. 

Yaitu dengan mendeskripsikan 

kevalidan, kepraktisan dan 

keefektifitasan menggunakan modul 

pembelajaran IPS berbasis 

multimedia interaktif  

1. Analisis validitas modul 

pembelajaran IPS berbasis 

multimedia interaktif  

Data yang diperoleh dari hasil 

validasi dan data yang diambil dari 

pelaksanaan uji coba kemudian 

dianalisis. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah data kualitatif 

dalam bentuk deskriptif yang 

mendeskripsikan validitas, 

praktikalitas dan efektifitas 

perangkat pembelajaran. 

Data hasil validasi perangkat 

pembelajaran yang diperoleh, 

dianalisis terhadap seluruh aspek 

yang disajikan dalam bentuk tabel 

dengan menggunakan Skala Likert, 

selanjutnya dicari rerata nilai dengan 

menggunakan rumus antara lain 

sebagai berikut: 

 

R =
∑ Vij

nm  

(Muliyardi, 2006:82) 

 

Dengan: 

 R  = rerata hasil penilaian dari para 

ahli/praktisi 

Vij =  skor hasil penilaian para 

ahli/praktisi ke-j criteria i 
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 n = banyaknya para ahli/praktisi 

yang menilai 

 m =  banyaknya criteria 

Rata-rata yang didapatkan 

dikonfirmasikan dengan kriteria yang 

ditetapkan. Cara mendapatkan 

kriteria berpedoman kepada 

Muliyardi (2006:82) dengan 

menggunakan langkah-langkah 

antara lain sebagai berikut: 

a. Rentangan skor mulai dari 0 – 4 

b. Kriteria dibagi atas 4 tingkat, 

yaitu sangat valid, valid, cukup 

valid, kurang valid dan tidak valid 

c. Rentangan skor dibagi menjadi 

lima kelas interval 

Prosedur penetapan tingkat 

kevalidan didapatkan dengan kriteria 

seperti Tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Kriteria Penetapan Tingkat 

Kevalidan. 

Rentang Kategori 

1,00 - 1,99 Tidak Valid 

2,00 - 2,99 Kurang Valid 

3,00 - 3,49 Valid 

3,50 – 4,00 Sangat Valid 

(Widjajanti, 2008:58) 

Jadi, perangkat pembelajaran 

dikatakan valid jika rata-rata yang 

diperoleh mencapai 3,00. 

2. Analisis angket kepraktisan dan 

lembar pengamatan modul 

pembelajaran IPS berbasis 

multimedia interaktif  

Data tentang respons peserta 

didik terhadap kegiatan pembelajaran 

dianalisis dengan menggunakan 

ketentuan yang dikonversikan dalam 

rubrik seperti Tabel 2 berikut 

(Arikunto, 2009:242).  

Tabel 2. Skala Penilaian Angket 

Respon Peserta didik. 

Alternatif  Tingkat 

Kepraktisan 

Keterangan 

1 Kurang 

sesuai 

2 Cukup 

sesuai 

3 Sesuai 

4 Sangat 

Sesuai 

Rentangan skor mulai dari 1 – 4, 

Angket praktikalitas terhadap 

perangkat pembelajaran 

dideskripsikan dengan teknik analisis 

frekuensi data dengan menggunakan 

rumus (Riduan, 2009:89): 
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푃 =
skor item yang diperoleh

푠푘표푟
푥100% 

 

Data hasil pengamatan 

keterlaksanaan angket respon peserta 

didik di analisis menggunakan 

statistik deskriptif kualitatif dengan 

ketentuan  seperti Tabel 3  berikut. 

Tabel 3. Kriteria Penetapan Respon 

Peserta didik. 

Rentang Kategori 

1,00 – 1,99 Kurang Praktis 

2,00 – 2,99 Cukup Praktis 

3,00 – 3,49 Praktis 

3,50 – 4,00 Sangat Praktis 

 

Jadi, perangkat pembelajaran 

dikatakan praktis jika pencapaian 

nilai praktikalitasnya  3,00. 

 

3. Analisis keefisiensian modul 

pembelajaran IPS berbasis 

multimedia interaktif dengan 

menganalisis hasil kerja dan 

produk 

a. Analisis aktivitas peserta didik 

Data hasil pengisian lembaran 

aktivitas belajar peserta didik di 

analisis dengan menghitung 

persentase. Rumus persentase yang 

digunakan dikemukakan Sudjana 

(1989:355). 

persentase =   
	 	 	

	
x 100 % 

 

Kriteria penilaian keaktifan diadopsi 

dan dimodifikasi dari Arikunto 

(1999) seperti Tabel  4.  

Tabel 4. Kriteria Aktivitas Peserta 

didik. 

% Kriteria Aktivitas 

81 – 100 Sangat tinggi 

61 – 80 Tinggi 

41 – 60 Sedang 

21 – 40 Rendah 

1 – 20 Sangat rendah 

 

PEMBAHASAN 

Pengembangan modul IPS 

berbasis multimedia interaktif 

dirancang untuk dapat digunakan 

oleh guru dan peserta didik SD kelas 

IV. modul IPS berbasis multimedia 

interaktif berfungsi sebagai alat 

bantu dalam pelaksanaan 

pembelajaran. modul IPS berbasis 

multimedia interaktif  yang dijadikan 

pedoman diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas hasil belajar 

peserta didik.  
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Penelitian yang dilakukan 

bertujuan untuk mengetahui validitas, 

pratikalitas dan efektifitas dari modul 

IPS berbasis multimedia interaktif 

yang dikembangkan. 

Adapun beberapa contoh 

gambaran hasil pengembangan 

produk modul IPS berbasis 

multimedia interaktif yang dihasilkan 

sebagai berikut: 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2 contoh hasil 

pengembangan modul IPS 

 

1. Validitas Perangkat 

Pembelajaran 

Validasi yang dilakukan pada 

penelitian ini menekankan pada 

validitas internal (rasional) dengan 

menggunakan kriteria yang ada di 

dalam produk pengembangan. Aspek 

yang diamati adalah aspek konten 

dan isi. Untuk menguji  dua aspek 

validitas  dapat digunakan pendapat 

dari ahli.  

Secara keseluruhan validitas 

dari modul IPS berbasis multimedia 

interaktif dapat dilihat pada tabel 5 

berikut. 

 

Tabel 5. Hasil Validasi Modul IPS 

berbasis multimedia 

interaktif secara 

Keseluruhan. 

No Aspek  
Rata-

rata 
Kategori 

1. 
Konten 3,61 

Sangat 

valid 

2. ISI 3,18 Valid  
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Rata-rata 3,40 Valid  

Hasil pada tabel 5 

menggambarkan bahwa rata-rata uji 

validasi modul IPS berbasis 

multimedia interaktif secara 

keseluruhan adalah 3,40 dengan 

kategori valid. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa perangkat modul 

IPS multimedia interaktif telah valid. 

Secara detail kita dapat melihat 

perbandingannya melalui grafik 

berikut:  

 
Gambar 3. Diagram Pie 

Perbandingan Aspek Validasin 

Modul Multimedia Interaktif 

Berdasarkan hasil analisis 

data validasi modul interektif yang 

diperoleh jika dilihat dari kategori 

yang telah ditetapkan, maka bahan 

ajar yang telah dikembangkan 

tergolong pada kategori valid. Oleh 

sebab itu, dapat disimpulkan bahwa 

bahan ajar yang dikembangkan telah 

sesuai dengan tuntutan kurikulum. 

Penyajian materi telah sesuai dengan 

indikator yang dirumuskan dan 

sesuai dengan perkembangan peserta 

didik.  

 

2. Praktikalitas Perangkat 

Praktikalitas perangkat yang 

dikembangkan dapat diketahui dari 

pelaksanaan uji coba. Data 

praktikalitas modul yang 

dikembangkan diperoleh dari hasil 

pengamatan keterlaksanaan 

Perangkat multimedia, respon guru 

dan respon peserta didik. 

a. Respon Peserta didik terhadap 

Praktikalitas Perangkat 

Pembelajaran 

Setelah proses pembelajaran 

dengan menggunakan modul 

multimedia interaktif, peserta didik 

kelas IV memberikan respon yang 

sangat baik. Hasil analisis angket 

respon peserta didik terhadap 

praktikalitas modul multimedia 

interaktif yang dikembangkan 

menunjukkan bahwa peserta didik 

tertarik mempelajari perangkat 

multimedia interaktif  dengan jumlah 

rata-rata respon 3,67 dengan kategori 

sangat praktis hal ini dikarenakan 

multimedia memiliki tampilan yang 

53%
47%

Rata-rata
Validasi …

Konten

ISI
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menarik. Warna-warna yang dipilih 

untuk teks, gambar dan latar 

belakang modul Multimedia 

Interaktif merupakan warna-warna 

kontras yang mendukung 

pembelajaran. Menurut Walker 

(Rahmat, 2010:277), “warna 

memiliki efek fisiologis terhadap 

kecemasan, denyut jantung, dan 

aliran darah. Setiap warna memiliki 

panjang gelombang, dan setiap 

panjang gelombang dapat 

mempengaruhi tubuh dan otak secara 

berbeda”. Warna dominan yang 

banyak digunakan adalah biru dan 

pink. 

Penggunaan perangkat 

multimedia interaktif mendorong 

aktivitas peserta didik dalam 

pembelajaran. Berdasarkan uraian 

hasil respon peserta didik di atas, 

disimpulkan bahwa modul 

multimedia interaktif yang 

dikembangkan bersifat praktis. Hal 

ini berarti selain dapat digunakan 

oleh sekolah uji coba, modul yang 

dikembangkan juga dapat digunakan 

oleh peserta didik pada sekolah 

lainnya. 

b. Respon Guru Terhadap 

Praktikalitas Perangkat 

Pembelajaran 

Hasil analisis angket respon 

guru terhadap modul multimedia 

interaktif sangat sesuai 

penggunaannya pada proses 

pembelajaran. Ini berarti bahwa 

modul multimedia interaktif yang 

dikembangkan dapat membantu guru 

dalam memberikan penjelasan agar 

materi pembelajaran mudah untuk 

dipelajari hingga disimpulkan bahwa 

modul yang dikembangkan bersifat 

praktis.  

Tabel 6. Perbandingan Respon Guru 

Terhadap Praktikalitas 

Perangkat Pembelajaran 

 

No 

Aspek 

yang 

dinilai 

Skor 

Rata-

rata 

Kategori 

1

. 

Keprakti

san 

penggun

aan 3,75 

Sangat 

Praktis 

2

. 

Kesesuai

an waktu 2,5 

Cukup 

Praktis 

3

. 

Kesesuai

an 4 

Sangat 

Praktis 
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ilustrasi 

4

. 
Bahasa 

3,25 
Praktis 

Rata – rata 3,38 Praktis 

 

Secara keseluruhan 

perbandingan rata-rata aspek 

penilaian dapat dilihat 

perbandingannya melalui grafik 

berikut: 

 
 

Gambar 4. Diagram Pie 

Perbandingan Skor Rata-rata 

Angket Respon Guru 

 

Manfaat penggunaan modul 

multimedia interaktif oleh guru 

adalah memudahkan kerja guru 

dalam pengelolaan waktu proses 

pembelajaran. Ini berarti tersedianya 

modul multimedia interaktif 

merupakan salah satu faktor yang 

dapat menunjang proses 

pembelajaran berjalan dengan baik 

dan dapat meningkatkan mutu 

pendidikan. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Kunandar (2011:37) 

(2011:274) manfaat  atau kelebihan  

modul  anrara  lain:  (1) 

memungkinkan  penyajian  

pembelajaran  yang  seragam pada  

kelas besar,  tetapi  landasan  belajar 

secara  individual  lebih  tinggi, (2)  

adanya  fleksibilitas  bagi siswa  dan 

guru unruk  pembelajaran unit  kecii  

pelajaran  yang dapat  disusun  dalam  

suaru  format yang beraneka ragam;  

(3)  menyiapkan  kebebasan  siswa 

yang maksimal dalam  belajar secara  

independen;  (4) menyiapkan 

partisipasi  aktif  siswa; (5)  bila  

digunakan  secara  baik, mem-

bebaskan guru  mengajar  materi  

yang  sama secara  berulang-ulang  

dalam  suatu  kelas;  dan (6)  dapat  

dirancang untuk membangkitkan 

interaksi  antarsiswa  dalam  belajar. 

3. Efektivitas Perangkat 

Efektivitas modul yang 

dikembangkan dapat dilihat dari 

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4

Skor Rata-rata Angket 
Respon Guru

Skor Rata-
rata
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aktivitas dan hasil belajar peserta 

didik adapun uraiannya antara lain: 

a. Aktivitas Peserta Didik 

Aktivitas peserta didik selama 

proses pembelajaran merupakan 

salah satu informasi bagaimana 

tanggapan peserta didik selama 

penggunaan modul multimedia 

interaktif. Aktivitas peserta didik 

merupakan kegiatan atau perilaku 

yang terjadi selama proses 

pembelajaran berlangsung. Aktivitas 

peserta didik selama proses 

pembelajaran merupakan salah satu 

indikator adanya keinginan peserta 

didik untuk belajar. Hal ini sesuai 

menurut Kemp dan Jerrol (1994:144) 

bahwa, ”Aktivitas peserta didik 

dalam pembelajaran dapat dilihat 

berdasarkan keikutsertaan dan 

keterlibatannya dalam memberi 

respon” rata-rata persentase aktivitas 

peserta didik dalam tahap uji coba 

yaitu 71,15 dengan kategori baik. 

Dari data tersebut dapat disimpulkan 

bahwa proses pembelajaran 

menggunakan modul multimedia 

interaktif berhasil meningkatkan 

aktivitas peserta didik 

 

 

PENUTUP 

Kesimpulan  

Temuan yang diperoleh dalam 

pelaksanaan penelitian ini telah 

sesuai dengan rumusan masalah yang 

direncanakan dari awal, kerena 

pencapaian hingga pelaporan ini 

telah mencapai pelaporan validasi, 

uji praktikalitas, uji efektifitas dan 

penyebaran skala terbatas. Namun 

publikasi belum bisa terlaksana 

karena masih menunggu waktu terbit 

bulan November. Kesimpulannya 

adalah dihasilkan modul IPS dengan 

menggunakan multimedia interaktif 

di Kelas IV Sekolah Dasar dengan 

kategori valid. Hal ini dapat dilihat 

berdasarkan hasil validasi modul 

oleh validator sebagai berikut: 

1. Rara-rata nilai validasi 

perangkat multimedia dari aspek 

syarat konten diperoleh 3,61 

kategogi valit, dan aspek bahasa 

diperoleh rata-rata 3,18 kategori 

valid. Rata-rata kedua aspek 

multimedia 3,40 kategori valid.  

2. Dari hasil uji coba praktikalitas 

diperoleh hasil respon dari 26 

orang peserta didik kelas IV 

SDN 29 Ganting Padang 

terhadap modul pembelajaran 



Pengembangan Modul ... (Ade Sri Madona  & Yulfia Nora)     201 
 

yang digunakan selama 

pembelajaran sangat praktis 

dengan rata-rata 3,67. Secara 

keseluruhan, respon peserta 

didik terhadap modul 

pembelajaran berada dalam 

ketegori sangat sesuai. Hal ini 

berarti, tampilan modul IPS 

berbasis multimedia interaktif 

yang digunakan peserta didik 

menarik untuk dipelajari. Hasil 

respon guru terhadap 

praktikalitas modul IPS berbasil 

multimedia interaktif dengan 

kategori praktis dengan rata-rata 

sebesar 3,38 pada aspek: (1) 

kepraktisan penggunaan dengan 

kategori sangat praktis dengan 

perolehan skor rata-rata 3,75, (2) 

kesesuaian waktu dengan 

kategori Cukup praktis dengan 

perolehan skor rata-rata 2,5, (3) 

aspek kesesuaian ilustrasi 

dengan kategori sangat praktis 

dengan perolehan skor rata-rata 

4 dan (4) aspek bahasa dengan 

kategori praktis dengan 

perolehan skor rata-rata 3,25. 

Hal ini berarti bahwa modul IPS 

berbasis multimedia interaktif 

yang dikembangkan dapat 

mempermudah guru dalam 

proses pembelajaran 

3. Hasil pengamatan aktivitas 

peserta didik untuk enam aspek 

pengamatan yang dilakukan 

dalam satu kali kegiatan 

pembelajaran menunjukkan 

bahwa aktivitas peserta didik 

selama melakukan kegiatan 

pembelajaran termasuk dalam 

kategori tinggi yakni dengan 

skor rata-rata perolehan sebesar 

71,15. Hasil pengamatan 

aktivitas peserta didik untuk 

enam aspek pengamatan pada 

saat penyebaran (disseminate) 

menunjukkan bahwa aktivitas 

peserta didik selama melakukan 

kegiatan pembelajaran termasuk 

dalam kategori tinggi yakni 

dengan skor rata-rata perolehan 

sebesar 68,33, namun sedikit 

lebih rendah dari yang 

sebelumnya. Maka, efektivitas 

modul pembelajaran multimedia 

interaktif bisa dikatakan baik 

digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Dari perolehan data yang 

ditemukan pada penelitian, hal ini 

memberikan gambaran bahwa modul 
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yang dikembangkan telah valid dan 

evektif sehingga dapat digunakan 

dalam pembelajaran IPS. 

Saran 

Dalam penelitian yang telah 

dilaksanakan keseluruhan, masih 

banyak kekurangan dalam 

pelaksanaannya diantaranya pada 

penelitian sebelumnya memiliki 

keterbatasan dalam pembuatan 

modul dan keterbatasan saat 

melaksanakan uji coba. Keterbatasan 

tersebut tidak terlepas dari lamanya 

waktu yang harus diperlukan dalam 

pembuatan modul dan minimnya 

waktu pelaksanaan pada saat uji coba 

produk. maka hendaknya pada 

penelitian berikutnya agar 

disegerakan untuk pengumpulan data 

dan di segerakan membuat bahan 

produk dan disegerakan dalam 

pelaksaan uji coba serta waktu 

penelitian lebih di perpanjang lagi 

agar hasil penelitian lebih baik lagi 

dari yang sebelumnya. 
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