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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian didapat kesimpulan bahwa terdapat pengaruh 

penerapan model Community of Inquiry menggunakan aplikasi Google Classroom 

terhadap kemampuan kolaborasi dan pemahaman konsep. Adapun beberapa simpulan 

terkait pertanyaan penelitian yang telah disajikan sebelumnya, yaitu sebagai berikut: 

1. Nilai rata-rata kemampuan kolaborasi pada kelas eksperimen lebih tinggi dibanding 

nilai rata-rata kelas kontrol. Terdapat peningkatan kemampuan kolaborasi pada kelas 

eksperimen dibanding kelas kontrol. 

2. Terdapat peningkatan pemahaman konsep pada pembelajaran kelas eksperimen yang 

menggunakan model pembelajaran Community of Inquiry (CoI) berbasis Google 

Classroom dibandingkan dengan kelas kontrol yang tidak menggunakan model 

pembelajaran Community of Inquiry (COI) berbasis Google Classroom. Hal tersebut 

dibuktikan dengan hasil uji beda post-test antara kedua kelas yang berbeda secara 

signifikan. 

3. Tanggapan siswa terhadap pembelajaran sistem pertahanan tubuh manusia 

menggunakan model CoI ialah positif. Persentase keterlaksanaan model CoI pada 

pertemuan pertama dan kedua sebesar 91,67% yang berada pada kategori sangat 

baik.   

4. Faktor fasilitas belajar dan faktor pemanfaatan internet tidak berpengaruh secara 

simultan terhadap kemampuan kolaborasi dan pemahaman konsep. 

1.2 Implikasi 

Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi guru khususnya. Agar dapat 

memperhatikan metode pembelajaran yang tepat yang sesuai dengan karakter dan 

keadaan siswa dalam meningkatkan pemahaman konsep dan kemampuan kolaborasi. 

Pada penelitian ini digunakan media social berupa Google Classroom. Penggunaan 

media sosial untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam meningkatkan kolaborasi 

serta pembelajaran harus dibarengi dengan cara-cara yang inovatif serta kreatif.  
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1.3 Rekomendasi 

Penelitian perlu dilakukan lebih luas dengan variable penelitian lainnya untuk 

melihat hasil penelitian yang signifikan atau tidak. Pengumpulan data yang dilakukan 

secara online baiknya dilakukan degan system kolektif agar kemampuan kolaborasi juga 

dapat diaplikasikan ketika pengumpulan data dilakukan. 

Tidak semua siswa terbiasa dan nyaman dengan penggunaan google classroom, 

maupun google form dalam mengisi kuesioner, dengan alasan paling banyak adalah 

menghabiskan kuota internet atau tidak ada kuota sama sekali serta jaringan lelet. 

Sehingga perlu pendekatan khusus dari guru dan penyediaan kapasitas internet yang 

memadai. 

Model CoI merupakan salah satu model yang memiliki tingkat kompleksitas 

tinggi sehingga perlu kiranya pengajar serta pihak sekolah memberikan dukungan yang 

optimal, dan pengajar harus mengetahui dan memahami sintaks model coi secara baik. 

Baiknya, bisa dilakukan penelitian lainnyayang berhubungan dengan tingkat 

penerimaan misalnya menggunakan model TAM (Technology acceptance model) pada 

google classroom di sekolah tersebut.  

 

 


