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BABV 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis sepcrti yang telah dikemukan di 

alas pada BA~ IV dapat ditarik .Qeberapa kesimpulan..dari hasil penelitian di 

Fakultas Kedokte ran Universitas Islam Sumatcra Utara. 

Pertama, Secara k~;~seluruhan mahasiswa yang diberi metode dedujtif 

tidak menunjukkan perbedaan secara signifikan dibandingkan mahasiswa yang 

diberikan metode induktif. 
/,~"' ~ ... /CI-s NEe(::] 

Kedua, Secara keseluruhan pemberian lugas mahasiswa yang memiliki } 

(Dolychocephalic). Skor rata-rata pembcrian tes dengan mahasiswa yang mcmiliki 

CI Besar (Brachycephalic) lebih tinggi dibandingkan mahasiswa dengan CI Kecil 

(Do/ychocephalic). Dengan menggunakan pcngujian statistik dcngan 

menggunakan Uji Tuckey pada tingkat kepercayaan 0,05 secara keseluruhan 

pemberian tugas mahasiswa yang memiliki CJ Hesar (Brachycephalic) 

memberikan pcrbedaan hasil belajar dengan Cl Kecil (Dolychocephalic), dan nasi! 

hipolesa penelitian didapat bahwa hasil belajar mahasiswa dcngan Cl Besar 

(Brachycephalic) mcmberikan hasil b~ajar lebih tinggi dibandingkan CI Kecil 

(Dolychocephal ic ). 

KeLiga, Terdapat interaksi antara pemberian tes mahasiswa antara sikap 

belajar dengan pemberian balikan. lntera ksi ini sama-sama dapat meningkatkan 
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hasil pelajaran bagi mahasiswa dalam pelajaran mikrobiologi. Hasil pengujian 

statistik menunjukkan bahwa ada perbedaan antara Cl dengan Metodc Belajar 

pada taraf signifikan 0,05 sebesar 76 ,679. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa mcningkatnya hasil belajar mikrobiologi mahasiswa dipengaruhi o leh CI 

mahasiswa dan metode belajar. Ini berarti pemberian metode pembclajaran baik 

deduktif maupua induktif serta cephalic index besar dan kccil memberi pengaruh 

terhadap hasi l belajar mikrobio[ugi mahasiswa. 

I ?! 

B. Implikasi 

llasil pe nelitian yang didapii: di atas dapat mcmberikan implikasi yang 

posit if bagi berbagai pihak khususnya Fakultas Kedokteran UISU dan juga dunia 

kedokteran scrta perkembangan ilmu pengetahuan. 

Perbcdaan hasil rata-rata belajar mahasiswa ya.!}g memiliki cephalk 

index besar dan kecil dapat mcnjadi pertimbangan bagi pembclajar (dosen) yang 

mcmberikan kuliah untuk mempcrhatikan kondisi cephalix index, sehingga dapat 

membcrikan perlakuan dan metodc yang berbeda terhadap kcduanya. Hasil 

analisis mcnunjukkan bahwa mahasiswa dcngan cephalic index bcsar lcbih baik 

dibandingkan mahasiwa dengan cephalic index kecil. 

Penggunaan metodc pembelajaran induktif dan dedukt if secara 

signifikan tidak mcnunjukkan perbcdaao hasil bclajar, namun jika melihat hasil 

belajar mahasiswa melalui penelitian di alas, maka dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan mclude induktif sccara rata-rata mcmberikan ha.sil belajar yang lebih 

tinggi dibandingkan metode dcduktif. Hasil a nalisis j uga mcnunjukkan bahwa 
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· mahasiswa yang memiliki cephalix index akan memiliki hasll bel ajar k:bih tinggi 

jika diberikan metode belajar deduktif: dan mahasiswa yang dengan memiliki 

cephalix index kecil akan lebih baikjika diberikan metode pengajaran induktif. 

Adanya interaksi yang menunjukkan pengaruh pengglmaan metodc 

pembelajaran baik deduktif maupun induktif dengan cephalic indt~x lerhadap hasil 

belajar dapat mernb~rikan pertimbangan bagi kita dalam hal memberikan 

pembdajaran untuk mcmperhatikan kedua faktor di atas unluk meningkalkan hasil 

bela jar yang lebih baik. \ ~ 

Bagi pimpinan universitas, fakultas, jurusan d!:n juga para pendidik 

serta departemen yang menaungi dalam hal ini Dinas Pendidikan Nasional, hasil 

· belajar maksimal mahasiswa adalah scbuah harapan yang harus didapat. Oleh 

dilakukan pelatihan-pelatihan penggunaan media pembclajaran untuk melatih para 
guru/dosen agar memberikan metode pcngajaran yang baik dan tepat untuk 

digunakan masing-masing mahasiswa di kelas yang diajar. Analisis pene litian ini 

menunjukkan bahwa cephalic index besar akan lebih baik.jika diberikan metode 

pembelajaran -dcduktif dan cephalic index kecil mc nggunakan mctode 

pembelajaran induktif. 

C. Saran 

I. Cephalic index dan metode pembelajaran mcrupakan faktor yang 

mempengaruhi terhadap hasil belajar, oleh sebaQ. itu maka disanmkan. 
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tcrhadap para pcmbelajar agar memperhatikan kedua hal mt untuk 

peningkatan hasil belajar para mahasiswa. 

2. 1-Iasil analisa yang ditunjukkan menyimpulkan bahwa penggunaan metode 

induktif memberikan hasil belajar yang lebih tingi terhadap mahasiswa yang 

memiliki CI Kecil (Dolychocephalic). Dan mahasiwa dcngan cephalic index 

besar akan~mcmberikan hasil l ebih tinggi dcngan - menggunakan me'tod e 

dcduktif. 

3. Pcrlu dilakukan pclatihan penggunaan dan petrtilihan metode mcngajar bagi 

para guru untuk mcnghasilkan hasil belajar yang lebih baik bagi para 

mahasiswa bclajar di kelas. 

4. Pcrlakuan dalam penelitian ini hanya dilakukan 

mikrobiolo 

cobakan g_ada pelajaran lainnya untuk meningkatkan hasil belajar. 

5. Akhirnya pcnulis berharap hasil penelitian ini menjadi acuan yatJg bcrguna 

bagi peneliti ~elanjutnya yang ingin meneliti tentang pengaruh 

cephalic index terhadap hasil belajar. 1 
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