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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan, perangkat praktikum 

sublimasi dinyatakan memenuhi aspek validitas, kepraktisan dan keefektifan oleh 

penilai ahli, praktisi dan observer. Dapat disimpulkan bahwa  

1. Perangkat  praktikum sublimasi memenuhi aspek validitas dengan nilai RTV= 

3.4 yang berarti terdapat kesesuaian kesesuaian perangkat praktikum dengan 

teori, konsep serta berimplikasi positif terhadap pengembangan indikator 

berpikir kritis. 

2. Perangkat  praktikum sublimasi memenuhi aspek kepraktisan dengan nilai 

RTV= 3.7 yang berarti terdapat kesesuaian dengan implikasi positif terhadap 

penerapan perangkat praktikum secara teori dan praktek di kelas. 

3. Perangkat  praktikum sublimasi dinyatakan memenuhi aspek keefektifan 

sebagaimana ditunjukkan pada hasil penelitian pada indikator: aktivitas siswa 

77,26%; keterlaksanaan sintaks praktikum 78,3%; hasil tes pilihan ganda 

berpikir kritis siswa pada kelas eksperimen dengan rata-rata 77,3 dan kelas 

kontrol 67,3; serta hasil lembar kerja siswa dengan rata-rata nilai pada kelas 

eksperimen 79,25 dan kelas kontrol 61,25. Seluruh indikator pada 

pengembangan perangkat praktikum dan indikator berpikir kritis dinyatakan 

efektif dan berbeda signifikan. 

4. Modifikasi perangkat praktikum pemisahan campuran teknik sublimasi untuk 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis dilakukan dengan menambahkan 

unsur modifikasi cawan petri dan penggunaan mikroskop digital pada perangkat 

praktikum. Peningkatan hasil keterampilan berpikir kritis pada praktikum 

dengan pendekatan saintifik terlihat melalui hasil tes keterampilan berpikir 

kritis topik pemisahan campuran teknik sublimasi yang meningkat dengan 

signifikan dan memiliki besar pengaruh (effect size) sebesar 0,77 yang termasuk 

pada kategori cukup. Penggunaan mikroskop digital sebagai alat praktikum 

terbukti meningkatkan pengamatan dalam pembelajaran campuran, terutama 

pemisahan campuran dalam proses sublimasi. Perangkat praktikum yang terdiri 
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dari modifikasi alat praktikum sublimasi dengan mikroskop digital, serta 

perangkat pembelajaran yang terdiri atas rencana pengembangan pembelajaran 

(RPP), Lembar kerja siswa (LKS) ini telah melewati tahap validitas, kepraktisan 

dan keefektifan sehingga dapat terkategori baik.  

5. Penggunaan perangkat pembelajaran praktikum sublimasi dinyatakan efektif 

pada dua aspek yaitu hasil tes keterampilan berpikir kritis yang meningkat 

signifikan dengan kategori sedang dan observasi aktivitas siswa pada 

implementasi di kelas eksperimen. Mikroskop digital dapat melakukan 

perbesaran dan perekaman serta mudah untuk digunakan juga di semua tingkat 

pendidikan dari sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama berdasarkan 

topik yang dapat disesuaikan.  

  

B. Rekomendasi 

Rekomendasi penelitian yang dapat dilakukan untuk mencapai hasil yang lebih 

baik adalah sebagai berikut. 

1. Modifikasi perangkat praktikum, khususnya pada bagian cawan petri, perlu 

ditindaklanjuti untuk dapat mengatasi pengamatan pada dinding kaca yang 

mengembun karena dinginnya es, sehingga sedikit menghalangi pengamatan. 

2. Perangkat pembelajaran praktikum seperti LKS dan RPP perlu dilakukan uji 

coba dan validasi secara lebih luas agar mendapatkan masukan untuk perbaikan 

dengan tujuan untuk meningkatkan keseluruhan indikator berpikir kritis. 

3. Tes pilihan ganda keterampilan berpikir kritis dapat diujicobakan kembali untuk 

menjadi evaluasi ketepatan indikator berpikir kritis dalam setiap butir soal. 

4. Pihak sekolah dan instansi yang terkait dapat mengaplikasikan perangkat 

praktikum ini dalam pembelajaran praktikum sekolah dan melakukan 

pengadaan mikroskop digital di masa mendatang 

Penulis berharap bahwa temuan-temuan yang didapatkan dari penelitian dapat 

menjadi dasar tambahan dan membantu praktisi, guru dan peneliti lainnya untuk 

mengembangkan perangkat pembelajaran lainnya.  

 

 


