
.   KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis validasi penyusunan Lembar Kerjar Peseta Didik 

(LKPD)  Berbantuan Simulasi PhET getaran dan gelombang,. memenuhi kategori 

Layak. Hal ini dapat dilihat dari hasil perolehan tiap aspek penilaian ,yaitu : aspek 

tampilan sesuai LKPD dengan nilai 0,83, aspek kelayakan isi LKPD  dengan nilai 

0,77, aspek bahasa dengan nilai 0,81 dan aspek materi dengan nilai 0,81.. Sehingga 

rata-rata total untuk keempat  aspek penilaian yaitu sebesar  0,80  dan juga dengan 

rata – rata semua  item 0,79  di kategorikan  layak digunakan berdasarkan penilaian 

para validator . 

2. Saran 

Berdasarkan hasil penyusunan dan penulisan yang telah dilakukan maka penulis 

menyampaikan saran terlebih khusus untuk :  

a. Bagi guru dapat menggunakan media pembelajaran berbantuan simulasi PhET  

dalam proses pembelajaran di kelas dengan baik agar bisa menciptakan suasana 

belajar yang efektif dan menyenangkan 

b. Bagi peneliti selanjutnya dapat menyusun   Lembar Kerja Peserta Didik 

berbantuan simulasi PhET getaran dan gelombang yang lebih sempurna dari 

LKPD sebelumnya dan menyusun LKPD  berbantuan simulasi  PhET  pada 

materi yang berbeda. 

 

 

 



 

 

E. PENUTUP  

  Puji dan Syukur Atas Kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan 

anugerah dan perlindunganNya ,sehingga penulis bisa menyelesaikan makalah ilmiah ini 

dengan baik. 

  Penulis menyadari bahwa dalam penulisan makalah ilmiah ini tidak terlepas dari 

kekurangan.. Oleh karena itu,penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membangun dari berbagai pihak demi perbaikan yang akan datang untuk mencapai 

kesempurnaan pada makalah ilmiah ini. 
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