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SlMPlJLAN, fMPUKASl DAN SAR\.N 

Pada bab in1 akan dikemukakan simpulan basi! penelitian, implikasi dan 

saran-saran yang berhubungan dcngan penditian lanjutau maupun upaya 

memanfuatkan hasil penelitian ini_ 

A. Simpolan 

I. Ada perbedaan basil belajar biologi kelompok siswa yang belajar dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperntif sebesar 7,6 I deogan stanaar 

deviasi sebesar 0,34, dan nHai rata-rata basil belajar dengan model 

pembelajaran individual sebesar 6,09 dengan standar deviasi sebesar 0,34. 

2. Hasit belajar biologi siswa yang belajar dengan men«apkan model 

pcmbelajaran kooperatif lebih baik daripada basil belajar biol.ogi siswa yang 

belajar dengm model pembelajaran individuaL 

3. Keterampilan (social skill) siswa dapat mempengarubi basil belajar biologi 

siswa 

Implikasi 

Untuk menghasilkan siswa dengan prestasi )'3Dg baik, parc1 gwu ditLmtut 

meoguasai berbagai mOdel pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan 

bel ajar meogajar. Selain, itu, guru juga harus memperbari:kan kardktetistik siswa. 

Dengan m:n~kan model P..,."'ffibe;ajarnn koopcratif dihatapkari timbuJ suatu 
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komWJikasi aktif antara siswa daJam di.skusi~ dan dianjwbn kepada guru yang 

mengajar supaya tetap membirnbing dan mengarahkan siswa daJam proses 

pembdajaran berlangsung. 

Dalam pembelajaran bidang studi biologi. akan teccapai prestasi yang 

lebih baik apabila sekolah memilik:i fasilitas laboratorium yang menduktmg lDltuk 

mengadakan pcak.tikum serta guru dapat mener3pkan model-model pen"'ibeiajaran 

yang sesuai deogan materi pelajaran yang sedang dipelajari. 

Sekolah-sekolah yang tidak mempunyai laboratorium, dapat melal-ukan 

praktek ill dalam kelas. 

Dengan pern)atan yang minimwn siswa dapat mdakukan kegiatan praktrek. 

c) Mempennudah siswa berlladapan dcngan objek 1ang:soog, 

d) Dapat membimbing siswa menemukan sendiri. 

e) !\-telati h siswa berpikir kritis. 
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C. Saran 

l, Hendaknya pengelola sekolah meoyed1akan fasilitas yang memadai untuk 

mendukung proses bel ajar mengajar. 

2. Guru hendaknya mampu memilih model pembelajaran yang lebih sesuai untuk 

mempennudah siswa dalam memahami materi peJajar.m yang sedang 

dipelajari. 

3. Cruru hendaknya rnemberikan tugas-tugas untuk rudiskusikan siswa sehingga 

lebih aktif yang dapat rnernperkay-.s pengetahuan siswa. 

4. Siswa hendaknya lebih meningkatkan dan lebih memaksimalkan kegiatan 

dalam belajar. 

5. Menerapkan model pembelajaran kooperntifadalah salah satu allernatifmuuk 

meningkad,an basil belajar siswa. 
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