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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran praktikum berbasis alat sederhana pada pembelajaran 

sistem pernapasan ternyata efektif. 

Pemahaman konsep siswa setelah pembelajaran praktikum 

alat sederhana terdapat peningkatan yang secara signifikan atau 

berdasarkan kategori indeks gain termasuk ke dalam kategori 

sedang (sebesar 0,564) dibandingkan dengan sebelumnya. 

Kreativitas siswa setelah pembelajaran praktikum alat 

sederhana terdapat peningkatan secara signifikan atau berdasarkan 

kategori indeks gain termasuk ke dalam kategori sedang (sebesar 

0,42) dibandingkan dengan sebelumnya. Sebelumnya kreativitas 

siswa termasuk kategori sedang namun setelah pembelajaran 

termasuk kategori sangat tinggi. 

 

B. Implikasi  

Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi sebagai 

berikut: 

1. Perlunya melaksanakan pengembangan bahan ajar berbasis 

praktikum alat sederhana. Hal ini dikarenakan alat yang digunakan 

sederhana, sehingga diperlukan pengembangan lebih lanjut agar 

alat sederhana tersebut dirancang menjadi sebuah alat percobaan 

praktikum yang sesuai dengan konsep yang sedang dipelajari dan 

sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

2. Perlunya pembiasaan dalam kegiatan praktikum berbasis alat 

sederhana, agar siswa terlatih merancang alat percobaan praktikum 

dan siswa terlatih dalam berpikir kreatif. 

 

C. Rekomendasi 
Berdasarkan temuan penelitian, penulis menuliskan 

beberapa rekomendasi sebagai berikut: 

1. Bagi peniliti, disarankan untuk penelitian selanjutnya sebagai 

berikut :  
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a) yang membahas tentang kreativitas untuk mengukur sampai pada 

jenjang kognitif mencipta (C6) berdasarkan taksonomi Bloom 

revisi; 

b) menggunakan kelas kontrol agar menunjang dan memperkuat 

tingkat akurasi hasil penelitian; 

c) yang membahas praktikum alat sederhana disarankan untuk 

mengkalibrasi alat sederhana agar sesuai dengan standar alat yang 

telah ada sebelumnya. 

2. Bagi guru, pembelajaran melalui kegiatan praktikum maka akan 

banyak menyita waktu pembelajaran. Oleh karena itu disarankan 

bagi setiap guru yang hendak melakukan kegiatan praktikum 

berbasis alat sederhana untuk memiliki waktu persiapan 

sebelumnya agar tidak mengurangi durasi saat siswa melakukan 

kegiatan praktikum untuk memaksimalkan pemahaman konsep 

siswa.  

3. Bagi pembuat kurikulum, berdasarkan temuan penelitian ini cukup 

efektif digunakan di sekolah karena alat yang digunakan 

sederhana, mudah ditemukan di lingkungan sekitar kita, serta harga 

yang terjangkau. Oleh karena itu sangat disarankan bagi pembuat 

kurikulum agar mengembangkan praktikum berbasis alat sederhana 

ini mengingat praktikum ini mudah dilakukan di sekolah yang 

terpencil sekalipun. 

4. Bagi penulis buku, disarankan untuk menuliskan dan lebih 

mengembangkan bahan ajar berbasis praktikum alat sederhana 

pada buku edisi selanjutnya. Hal ini dikarenakan praktikum 

berbasis alat sederhana yang dinilai efektif untuk dilakukan di 

rumah dan di sekolah yang belum memiliki fasilitas lengkap dan 

canggih. 

 


