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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa 

keterampilan komunikasi siswa melalui pembelajaran virtual menggunakan 

Google Classroom dengan pembelajaran virtual menggunakan WhatsApp 

berbeda signifikan. Hal ini terlihat dari hasil perhitungan statistika uji T yang 

menunjukan bahwa nilai sig. 0,038 ≤ 0,05. Hal ini karena faktor dari fitur kedua 

aplikasi tersebut yang sangat berbeda. Selain itu kesimpulan dari kemampuan 

penguasaan konsep siswa bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

antara kedua kelas tersebut. Secara keseluruhan, kesimpulan dari penelitian ini 

adalah keterampilan komunikasi siswa berbeda signifikan melalui 

pembelajaran virtual menggunakan Google Classroom dengan siswa yang 

melakukan pembelajaran virtual menggunakan WhatsApp, tetapi tidak 

ditemukannya perbedaan yang signifikan terhadap kemampuan penguasaan 

konsep siswa. 

5.2 Kekurangan Penelitian 

Kegiatan penelitian secara keseluruhan merupakan kegiatan virtual. Oleh 

karenanya pada saat pengambilan data kemampuan penguasaan konsep, 

peneliti tidak mengetahui kejujuran siswa dalam mengerjakan pretest dan 

posttest. Sub indikator keterampilan komunikasi abad – 21 masih harus 

dikembangkan lagi yang memfokuskan terhadap keterampilan siswa dalam 

berkomunikasi menurut indikator keterampilan komunikasi abad – 21. 

5.3 Implikasi 

Implikasi penelitian ini adalah menemukan perbedaan keterampilan 

komunikasi abad – 21 dan kemampuan penguasaan konsep pada siswa melalui 

pembelajaran virtual menggunakan sebuah platform pembelajaran baru yaitu 

aplikasi Google Classroom dengan pembelajaran virtual menggunakan 

aplikasi komunikasi yang dipakai sehari – hari yaitu aplikasi WhatsApp. 

Sehingga untuk penerapannya apabila ingin melakukan pembelajaran virtual 
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dapat direncanakan terlebih dahulu aplikasi apa yang cocok untuk tujuan 

pembelajaran yang akan dilakukan. 

Aplikasi Google Classroom dapat digunakan untuk pembelajaran daring. 

Contohnya untuk pemberian tugas, kegiatan diskusi dan pengumpulan tugas. 

Aplikasi Google Classroom juga sangat mudah untuk digunakan baik melalui 

Personal Computer maupun Smartphone. Fitur yang kurang dalam aplikasi 

Google Classroom adalah tidak adanya Video Conference sehingga guru 

merasa kesulitan untuk menjelaskan sebuah materi kepada siswa, akibatnya 

aplikasi Google Classroom kurang berpengaruh terhadap kemampuan 

penguasaan konsep. Kekurangan lainnya adalah tampilan pembaharuan dalam 

Google Classroom tidak otomatis sehingga pengguna harus rajin melakukan 

refresh tampilan untuk mendapatkan informasi terbaru. 

Terlepas dari kekurangannya, aplikasi Google Classroom masih perlu 

digunakan jika guru ingin melakukan kegiatan komunikasi jarak jauh dengan 

siswa, karena pada penelitian ini menunjukan bahwa siswa yang melakukan 

kegiatan pembelajaran melalui aplikasi Google Classroom, terpacu untuk 

berpartisipasi dalam segala bentuk diskusi. Namun, jika aplikasi Google 

Classroom digunakan untuk kelas virtual kurang berpengaruh terhadap 

kemampuan penguasaan konsep. 

Aplikasi pembelajaran WhatsApp sangat mendukung untuk kegiatan 

Personal Chat karena sangat mudah digunakan, cepat dan pesan yang masuk 

selalu terlihat. Tetapi untuk kegiatan pembelajaran seperti pengiriman dan 

pengumpulan tugas sulit untuk diterapkan hal tersebut dikhawatirkan tugas 

tidak terlihat oleh guru. Karena tampilan chat di Smartphone guru menyatu 

dengan semua yang melakukan komunikasi diluar anggota kelas. Untuk 

pembelajaran kelas virtual, aplikasi WhatsApp harus di bantu oleh aplikasi lain 

yang fiturnya dianggap mudah untuk kegiatan pemberian dan pengumpulan 

tugas. 
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5.4 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian ini, berikut adalah rekomendasi bagi guru 

biologi dan peneliti selanjutnya : 

5.4.1 Bagi Guru Biologi 

Guru diharapkan mampu memanfaatkan fitur yang ada di 

aplikasi Google Classroom dalam pembelajaran sehari – hari. Guru 

harus mempersiapkan terlebih dahulu rencana apa saja yang akan 

dilakukan melalui aplikasi pembelajaran menggunakan aplikasi. 

Dalam penelitian ini, peran guru hanya berfokus untuk memacu 

siswa agar berani berkomunikasi, sehingga siswa masih kurang 

menggali penguasaan materi yang dibahas oleh guru yaitu 

mengenai permasalahan lingkungan. Sehingga guru yang ingin 

menggunakan aplikasi dalam pembelajaran harus benar – benar 

memperhatian kemajuan siswa dalam hal kemampuan penguasaan 

konsep atau memberikan penguatan terlebih dahulu pada saat 

kegiatan tatap muka mengenei penguasaan konsep. 

5.4.2 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian dapat 

mengusut fitur – fitur lain yang ada di aplikasi Google Classroom 

dan aplikasi WhatsApp untuk meningkatkan kemampuan 

penguasaan konsep pada siswa. 

 


