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BABY 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan has il dan pembahasan penelitian yang telah 

diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Terdapat perbedaan hasil belajar Biologi antara siswa yang diajar 

dengan strategi pembelajaran el abo rasi dengan si swa yang diajar 

dengan strategi pembelajaran konvensional. Kelompok siswa yang 

diajar menggunakan strategi pembelajaran elaborasi memperoleh 

hasii belajar Biologi yang lebih t in,ggi jika diband ingkan dengan 

si swa yang di ajar st rategi pembelajaran konvensio nal. CJNIME-~ 

2. Terdapat perbedaan hasil belajar Bjologi a ntara stswa yang 

memiliki gaya kognitif FI dan yang gaya kognitif FD. } 

Kelompok siswa yang memiliki gaya kognitif FI me rvperoleh hasil 

SISWa 

belajar Biologi yang le-bih tinggi diband ingkan dengan kelompok 

siswa yang memilj~i gaya kognit if FD. 

3. Terdapat interak,si an tara strategi p~mbelajaran elabor-asi dan gaya 

kog p.itif dengan hasil belajar Biolog i siswa. Siswa yang_ memjliki 

gaya kognit if FI memperoleh hasil belajar Biologi yang lebih inggi 

j jka diajar de ngan strategi pembclajaran claborasi jika 

dibandingkan dengan diajar dcngan strategi 'pembelajaran 
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konvensional. Selanjutnya untuk siswa yang memiliki gaya kognitif 

FD, memperoleh hasil belaj ar Biologi yang lebih tinggi jika diajar 

dengan strategi pembelajaran konvensional jika aibandingkan 

dengan diajar dengan strategi pembelajaran elaborasi. :t-;?_-:.,r;-:;,_:. ~; 

~ ~ ~ ~ 
B. Implikasi ~ ~ ~ 

{. Dari hasil kesimpulan yang diperoleh dalam penel itian ini, dapat 

di ketahui bahwa penggunaan strategi pembelajaran elaborasi dan 

konvensional yang diteraRkan dalam proses belajar mengaj ar bidang 

studj Biologi cukup efektif untuk meni ugkatkan hasil be lajar Biologi 

si swa. Peningkatan hasil belajar yang dapat dicapai s iswa, tidak saj 

di sebabkan oleh kemudahan belajar yang mereka pe roleh dari sarana 

yang mereka gunakan, tetapi j uga discbabk an olch optimasi akti vitas 

belajar yang merck lakukan. 

<t Dengan dem ikian, guru yang monjadi salah satu faktor penentu 

keberhasilan belajar siswa di dalam proses pembelajaran perl u 

memikirkan bagaimana strategi pembelajaran elaborasi yang 

memudahkan siswa untuk mempeJaj ari biologi. Beberapa hal yang 

pe rlu dalam penerapan strategi pembelajaran elabo ras i diperhatikan 

yaitu menetapkan cara -pengorganisasian pembelajaran d-engan 

mc ngikuti urutan general to detail yang dimak sudkan untuk 

membangun struktur kognitif dan secara kontinu menunj kkan konteks 
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dari pengetahuan tertentu yang sedang dipelajari. Urutan materi dari 

umum ke dnci ini dimulai dengan menampi1kan epitome (struktur 

bidang studi yang dipelajari), kemudian mengelaborasikan bagian_-.... ) 

bagian yang ada dalam epitome secara lebih rinci. _ ~~ ~ ... 

Mencermati has il enelitian in1. maka guru perl u 

mempertimbangkan penggunaan strategi pembelaj aran yang tepat 

dalam mengajarkan biologi kepada s iswa sesuai dengan karakteristik 

yang dimiliki oleh siswa. Seperti penggunaan strategi pembelajaran 

elaborasi, bahwa siswa yang memiliki gaya kognitif FI lebih tepat j ika 

di ajar dengan menggunakan strategi pembelajaran elaborasi, sementara 

siswa yang memili ki gaya kognitif. FD lebih tepat jika diajar dengan 

strategi pembelajaran konvensional. Oleh sebab itu perlu dipili h 

strategi yang tepat sesuai dengan gaya kognitif yang dimil-iki oleh 

si swa. Dalam pembelajaran biolog~ dengan menggunakan strategi 

pe mbelajaran elaborasi, bahwa penje lasan guru di mul ai dari yang 

umum ke detail. 

~ Elaborasi adalah proses penambahan rincian sehingga informasi 

baru akan menjatli leboh bermakQ.a, oleh karena itu membuat 

pengkodean lebih mudah dan ebih memberi kepasti an. Strategi 

pembelajaran elaborasi membantu pemindahan informasi baru dari 

memori jangka pendek ke memori jangka panjang dengan menciptakan 
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gabungan dan hubungan antara informasi baru dan apa yang telah 

diketahui. ~ ~ 
/ .... S NEe~"-.... ~r.S NE~ .... , 

{$ LPTK ataupun UNIMED sebagai lembaga yang mendidik calon-

calon guru dapat mengusahakan bagaimana memperkenalkan 

bermacam-macam strate i pembelajaran elaborasi epada 

mahasiswanya sebagai calon guru. Calon guru perlu dibe kali masalah 

in i, baik secara teori maupun secata praktek dalam merancang atau 

membuat latihan dalam pelaksanaannya di kelas. 'l 
Penggunaan strategi pembelajaran konvensional dalam 

pembelajaran juga efektif untuk meningkatkan hasil be lajar siswa, hal 

ini berimplikasi j uga terhadap guru bagaimana menyusun strategi 

konvensional yang efektif dan efisien agar si swa mudah untuk 

mengikuti pelajaran, menggunakan bahasa yang sederhana dan singkat 

daQ mudah difahami. 

Selanjutnya, hasil penelitian ini dapat diterap)<an dalam upaya 

peningkatan kualitas pendidi-kan khususnya bidang studi Biologi. Hal 

ini dapat dilakukan dengan memberikan suatu reko mendasi kepada 

pi hak yang memil ik i jalur struktural secara langsun seperti induk 

organisiasi guru yaitu persatuan guru republik indonesia (PGRI) 

kepada instansi terkait yang menge lola pendidikan secara menyeluruh 

un tuk mengadakan suatu pendidikan dan pelatihan bagi guru-guru 

kh ususnya guru Biologi untuk m cn yusun program pembclajaran. 
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Dengan demikian PGRI dapat meminta secara langsung kepada dinas 

pendidikan setempat untuk memberikan suatu pendidikan dan.. pelatihan 

.. kepada guru-guru Bio logi untuk meningkatkan kemam puan mengelola 

dan merencanakan pembelajaran agar basil belajar yang dicapai siswa 

meningkat. 

C. Saran 

Berdasarkan si mpulan dan implikasi scperti yang telah 

dikemukakan di atas, maka berkenaan denga hasil penelitian yang 

didapatkan, maka peneliti memberikan saran seperti berikut : ~) 

I. Perlu dilakukannya pendidikan dan pelatihan bagi guru-guru "' 

Bi ologi dalam meni ngkatkan kemampuan guru dalam penyusunan 

program pembelajaran yang mengikuti strategi pembelajaran 

elaborasi. IJJ "' lU ~) > c > 

2. Kepada Kepala Sekolah untuk selalu mengirmkan guru-gurunya 
.. 

untuk dilatih bagaimana cara men gem bangkan program 

s-iswa khususn ya bi"'dang studi biolog i dapat meningkat. 

belajar i) pembelajaran yang menarik bagi siswa, Sehingga hasil 

3. Kepada guru Bio logi harus mempertimbangkan karakteristik 

sis wanya terutama dal am hal gaya kognitif siswa sebelum .memilih 

pendekatan pem belajaran yang d ipilihnya sehubungan dengan 
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4. Kepada LPMP sebagai pihak yang memiliki wewenang secara 

langsung untuk peningkatan mutu pendidikan agar lebih sering 

.. memanggil guru-guru khususnya guru bidang studi biologi untuk 

ditatar, dilatih dan dibekali dengan pengetahuan yang relevan 

denga bidang keahliannya. Dengan diklat diharapkan_ guru 

memperbaiki cara mengajar serta menambah pengetahuan. ~,. 

5. Kepada lembaga pendidikan guru harus mengenalkan kepada calon 

guru bagaimana cara usaha untuk meningkatkan keefektifan 

pembelajaran dengan (llemberikan pengalaman-pengalaman belajar 

kepada siswa. Dengan demikian caJon guru akan terangsang untuk 

mencari inovas i- inovasi strategi pembelajaran , dan dapat memilih 

strategi gem belajaran yang tepat sesuai dengan karakter istik siswa 

dan materi pelajaran yang hendak diajarkannya kelak jika sudah 

menjadi gur yang sebenarnya. ) 

~~ 
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