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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Pada penelitian ini, ditemukan bahwa pembelajaran praktikum virtual 

berpengaruh positif terhadap keterampilan berpikir kritis, sikap ilmiah, dan 

penguasaan konsep siswa pada konsep kesehatan reproduksi. Melalui 

pembelajaran praktikum virtual konsep kesehatan reproduksi, keterampilan 

berpikir kritis mengalami peningkatan yang signifikan, baik di kelas IPA 4 dan 

kelas IPA 9 dengan kategori sedang (N-Gain IPA 4 = 0,6 dan IPA 9 = 0,59). Hal 

ini karena pembelajaran berbasis praktikum virtual menyediakan tahapan-tahapan 

yang memberikan kesempatan untuk siswa dalam melatih keterampilan berpikir 

kritisnya.  

Selanjutnya, melalui praktikum virtual kesehatan reproduksi, sikap ilmiah 

siswa juga mengalami peningkatan yang signifikan dengan kategori rendah (N-

Gain IPA 4 = 0,19 dan IPA 9 = 0,23). Proses pembentukan sikap merupakan suatu 

proses yang kompleks dan membutuhkan waktu yang lama. Pembelajaran 

praktikum virtual dilakukan dalam waktu yang terbatas sehingga peningkatan 

yang dialami belum optimal. 

Penelitian ini juga menguji bagaimana penguasaan konsep setelah melalui 

pembelajaran berbasis praktikum virtual kesehatan reproduksi. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan penguasaan konsep 

siswa dengan kategori peningkatan sedang (N-Gain IPA 4 = 0,5 dan IPA 9 = 

0,55). Dengan kata lain, pembelajaran berbasis praktikum virtual kesehatan 

reproduksi dapat meningkatkan penguasaan konsep siswa. Praktikum virtual 

merupakan media yang baru dan menarik bagi siswa. Oleh karena itu, siswa 

memiliki motivasi sangat baik untuk terus mengikuti pembelajaran secara aktif 

dan ini menjadi modal untuk siswa dalam mengembangkan pengetahuannya. 
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Keterampilan berpikir kritis dan sikap ilmiah tidak berpengaruh terhadap 

penguasaan konsep siswa. Hal ini ditunjang dengan koefisien determinasi yang 

nilainya sangat rendah. Berdasarkan nilai koefisien determinasi, keterampilan 

berpikir kritis dan sikap ilmiah hanya berpengaruh di bawah 15% terhadap 

penguasaan konsep siswa. Sisanya, penguasaan konsep siswa dipengaruhi oleh 

faktor lain. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari penelitian ini, berikut 

merupakan saran guna memperbaiki pelaksanaan pembelajaran berbasis 

praktikum virtual. 

1. Perlu adanya fasilitas khusus, di mana sekolah bisa menyediakan komputer 

atau laptop yang jumlahnya sama dengan siswa yang akan melaksanakan 

pembelajaran praktikum virtual, agar pembelajaran berjalan dengan lancar. 

2. Perlu adanya fitur evaluasi yang secara otomatis memberikan feedback kepada 

siswa. Sehingga siswa bisa langsung mengetahui hasil yang mereka capai 

setelah melaksanakan evaluasi. Fitur ini juga mempermudah guru dalam 

memeriksa hasil evaluasi. 

3. Respon positif siswa terhadap pembelajaran berbasis praktikum virtual 

kesehatan reproduksi, perlu menjadi pertimbangan agar pembelajaran sejenis 

dapat dilaksanakan sebagai alternatif kegiatan pembelajaran, agar siswa tidak 

bosan. 

4. Pembelajaran praktikum virtual tentang kesehatan reproduksi dapat menjadi 

sarana dalam menyampaikan pesan moral dan memperbaiki pandangan siswa 

terhadap pendapat-pendapat yang  kurang tepat berkaitan dengan kesehatan 

reproduksi.  


