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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Dari hasil Analisis, Temuan dan Pembahasan didapat kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pembelajaran dasar dan pengukuran listrik melalui model inkuiri 

menggunakan media software circuitmaker lebih baik dalam 

meningkatkan keterampilan proses sains siswa dibandingkan pembelajaran 

dasar dan pengukuran listrik melalui model inkuiri tanpa menggunakan 

media software circuitmaker dilihat dari nilai gain rata-rata kelompok 

eksperimen yang mendapatkan kategori sedang dan nilai rata-rata gain 

kelompok kontrol yang mendapatkan kategori rendah 

2. Tingkat apresiasi yang diberikan oleh siswa terhadap pembelajaran dasar 

pengukuran listrik melalui model inkuiri dengan menggunakan media 

software circuitmaker mendapatkan kriteria Baik. 

 

B. Implikasi 

Beberapa implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pembelajaran menggunakan media software dapat diterapkan pada 

pembelajaran yang bersifat praktik yang apabila ada keterbatasan alat dan 

bahan untuk melaksanakan praktik. 

2. Pembelajaran menggunakan media software circuitmaker dapat diterapkan 

untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa yang dapat 

membantu sekolah kejuruan untuk melatih siswa agar terampil dan siap 

menghadapi dunia kerja. 

3. Pembelajaran menggunakan software bisa menjadi inovasi bagi guru 

dalam mengembangkan metode mengajar, supaya pembelajaran di kelas 

lebih kreatif dan menyenangkan. 
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C. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mengajukan 

beberapa rekomendasi bagi peningkatan khususnya pendidikan kejuruan yaitu: 

1. Pembelajaran menggunakan media software circuitmaker 

direkomendasikan pada pembelajaran yang memiliki keterbatasan alat dan 

bahan dalam melaksanakan praktik. 

2. Selain meningkatkan keterampilan proses sains siswa pembelajaran 

menggunakan software circuitmaker dapat dikembangkan untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa dan pengetahuan konsep siswa. 

3. Media software circuitmaker direkomendasikan berbagai model 

pembelajaran dalam penerapannya selain model inkuiri saja. 

4. Media software circuitmaker direkomendasikan untuk diujicobakan atau 

dibandingkan dengan media lain sehingga terlihat yang lebih efektif. 

 


