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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

A. SIMPULAN 

Dari hasil penelitian pengaruh penggunaan media microcam terhadap hasil 

belajar dan keterampilan proses sains (KPS) siswa SMA pada pembelajaran 

protista didapatkan temuan sebagai berikut: 

1. Penggunaan microcam berpengaruh terhadap hasil belajar siswa SMA baik 

aspek kognitif (penguasaan konsep), afektif (sikap) dan psikomotor 

(kinerja). Nilai rata-rata hasil postest siswa antara kelas kontrol dan kelas 

eksperimen adalah 53,90 dan 70,96. Hal ini juga didukung dengan N-Gain 

kelas eksperimen yang lebih besar dibandingkan dengan N-Gain kelas 

kontrol yaitu 0,50 (sedang) > 0,24 (rendah). Hasil aspek afektif siswa 

menunjukan kelas eksperimen lebih baik dibanding kelas kontrol. Untuk 

hasil aspek psikomotor sendiri, kelas eksperimen masih lebih baik 

dibanding kelas kontrol. 

2. Penggunaan microcam tidak berpengaruh terhadap keterampilan proses 

sains siswa. Nilai rata-rata posttest keterampilan proses sains siswa kelas 

kontrol sebesar 57,76 dan kelas eksperimen sebesar 59,96. Hal ini juga 

didukung dengan N-Gain kelas kontrol yang lebih besar dibandingkan 

dengan N-Gain kelas eksperimen yaitu 0,22 (rendah) > 0,07 (rendah). 

3. Pembelajaran biologi dengan menggunakan media microcam ini dapat 

meningkatkan hasil belajar, baik dalam aspek kognitif (penguasaan 

konsep), afektif (sikap), ataupun psikomotor (kinerja), namun tidak 

berpengaruh dalam meningkatkan keterampilan proses sains (KPS) siswa 

SMA pada pembelajaran protista, karena hasil menunjukan antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol tidak terdapat perbedaan yang signifikan. 
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B. IMPLIKASI 

Implikasi dari temuan penelitian ini adalah dengan melaksanakan kegiatan 

pembelajaran menggunakan media microcam, peneliti dapat berharap hasil 

belajar dapat meningkat pada setiap siswa, namun pada keterampilan proses 

sains masih harus dicari kembali faktor peningkatannya. Berdasarkan 

implikasi tersebut, secara rinci ditemukan bahwa: 

1. Dengan pembelajaran menggunakan media microcam dapat 

meningkatkan kemampuan hasil belajar siswa 

2. Dengan pembelajaran menggunakan media microcam memberikan 

pengalaman belajar siswa secara langsung yang lebih nyata mendetail 

sehingga pemahaman siswa lebih komprehensif. 

3. Dengan pembelajaran menggunakan media microcam ini dapat 

menumbuhkan semangat dan rasa senang kepada siswa, sehingga bab 

yang dapat dilakukan melalui metode praktikum dalam pembelajaran 

yang akan dibahas terasa sangat mengasyikan. 

 

C. REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 

merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Baik guru maupun pihak sekolah hendaknya memfasilitasi berbagai 

media pembelajaran, dan berusaha menggunakan media yang sesuai 

dengan kegiatan pembelajaran sehingga siswa memahami apa mereka 

pelajari, senang dengan apa yang ia pelajar dan semangat dalam mencari 

ilmu. Selain itu, jumlah media yang digunakan pun harus 

dipertimbangkan kembali agar pembelajaran lebih kondusif dan efektif. 

2. Dengan terus berlatih, terlebih dibiasakan untuk melakukan pembelajaran 

berbasis praktikum, keterampilan proses sains siswa mampu terus 

dikembangkan dan ditingkatkan. Terlebih, dengan pembelajaran yang 

menggunakan media berbasis teknologi yang mampu menghasilkan 

gambar dan video dengan kualitas yang baik, siswa akan sangat senang 

dan bersemangat dalam belajar. 
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3. Dalam pembelajaran masih banyak ditemukan siswa yang kesulitan 

dalam mencari dan melakukan pengamatan serta menjelaskan hasil 

pengamatan. Latihan mengobservasi objek, berdiskusi, dan presentasi 

mampu melatih keterampilan proses sains siswa. Guru hendaknya 

memunculkan kegiatan-kegiatan tersebut dalam pembelajaran untuk 

mengembangkan keterampilan proses sains siswa, baik melalui kegiatan 

praktikum maupun tidak. 

4. Kepada yang ingin melakukan penelitian sejenis, seharusnya penggunaan 

microcam lebih dari satu untuk satu kelas. Penggunaan alat minimal satu 

untuk setiap kelompok hal ini untuk meminimalisir pembelajaran yang 

kurang efektif dan menjaga semangat para siswa yang begitu antusias 

ketika pembelajaran menggunakan alat berbasis teknologi, seperti 

microcam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


