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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan 

Setelah mendapatkan hasil penelitian, peneliti mendapatkan beberapa kesimpulan 

yang didapatkan dari penelitian ini. Kesimpulan tersebut diantaranya sebagai 

berikut 

1. Siswa kelas XI MIPA 3 yang telah menggunakan laboratorium virtual dalam 

pembelajaran sistem pencernaan memiliki efikasi diri yang tinggi dengan nilai 

rata-rata kelas sebesar 80,89. 

2. Siswa kelas XI MIPA 3 yang telah menggunakan laboratorium virtual dalam 

pembelajaran sistem pencernaan memiliki motivasi akademik (baik motivasi 

intrinsik maupun ekstrinsik) yang tinggi dengan nilai rata-rata kelas sebesar 

67,79. 

5.2 Implikasi 

Terdapat beberapa implikasi yang dapat terungkap dari hasil penelitian ini 

diantaranya sebagai berikut 

1. Penggunaan laboratorium virtual dalam pembelajaran membantu siswa untuk 

meningkatkan efikasi diri motivasi akademik yang dimiliki oleh siswa. Selain 

itu, penggunaan laboratorium memberikan pengalaman baru bagi siswa untuk 

memahami keterkaitan antara teoritis dengan praktik dalam pembelajaran 

siswa. Hal ini memberikan implikasi bahwa guru perlu didorong untuk tidak 

terpaku pada pembelajaran tradisional tetapi mulai mencoba memasukan 

teknologi seperti laboratorium virtual kedalam pembelajaran. 

2. Penggunaan laboratorium disekolah perlu dipersiapkan secara matang apabila 

ingin di aplikasikan kedalam pembelajaran. Persiapan yang perlu dilakukan 

meliputi guru dan ahli IT yang kompeten, media yang perlu dipersiapkan seperti 

seperangkat komputer dan jaringan internetnya. Hal ini memberikan implikasi 

bahwa sekolah perlu mempersiapkan secara matang sebelum melaksanakan 
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pembelajaran menggunakan laboratorium virtual. Persiapan tersebut bertujuan 

agar meminimalisir terjadinya kesalahan atau kesulitan saat melaksanakan 

praktikum menggunakan laboratorium virtual. 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi 

penelitian 

1. Peneliti merekomendasikan kepada guru-guru Biologi untuk menggunakan 

laboratorium virtual dalam pembelajaran karena pembelajaran tersebut dapat 

memfasilitasi siswa untuk meningkatkan efikasi diri dan motivasi akademik 

yang menunjang keberhasilan siswa dalam pembelajaran 

2. Berdasarkan kesulitan yang dihadapi selama penelitian seperti terbatasnya 

waktu pembelajaran dan tidak terbiasanya guru pengajar untuk 

melaksanakan pembelajaran menggunakan laboratorium virtual sehingga 

direkomendasikan untuk peneliti selanjutnya supaya memperbaiki 

kelemahan tersebut misalnya dengan menambah waktu pembelajaran serta 

memberikan pelatihan atau arahan khusus bagi guru dan siswa untuk 

melaksanakan pembelajaran dengan laboratorium virtual sebelum penelitian 

dilakukan. 

3. Berdasarkan keterbatasan mengenai instrumen yang disebabkan karena 

kurangnya uji validitas dan reabilitas yang dilaksanakan, direkomendasikan 

kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan uji validitas dan reabilitas 

instrument kepada dosen ahli psikologi Pendidikan supaya didapatkan butir 

angket yang lebih baik. 


