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S.l. Si•pulaa 

BABV 
SIMPULAN,JMPLIKASI DAN SA'ltAN 

Berdasaltan uraian dari ha.siJ penelitian dan pembahasan diperoleb 

simpulan babwa dalam pelak.sanaan pcmbelajaran biologi di SMA Negeri Mc:dan 

menunjukkan adanya kesulitan pada 3 aspek berdasarlcan nilai rata·rata persentase 

)•aitu: 

I. Tingkat kesulitan guru blologi kelas XI dahtm menyusun peranglull 

pembelajaran 46,91% yang tergolong kategori rendah. 

2. Tingkat kesuJitan guru biologi kelas XI dalam proses pelak.sanaan 

pembelajaran 66,72% tergolong kategori sedang. 

3. Tlngkat kesulit.llll guru biologi kelas XI dalam melakuka.n evaluasi 

pembelajaran 53,40"/o tergolong kategori sedang. Rata·rata kesulitan 

meJii8jar guru biologi kelas xr dari aspek menyusun perangbt pembe~aran. 

proses pelaksanaan pembelajann, dan evaluasi dengan jumlab penemase 

~.ss% ta"gOiona!Waaori scdang. 

4. TinJbt kesulitan guru biologi kelas XI dalam proses ,pembelajaran dengan 

jenjang pcndidikan Sl denpn perscntase kc:sulitan sebesat 54,92% tergolong 

bteaori sedang. Kc:sulitan guru dalarn proses pembelajaran dengan jenjang 

pendidikan S2 dengan perscntase kesulitan sebesar 57,08% tergolong 

kategori sedang. Kesulitan guru yang sudah sertifikasi dalam proses 

pembelajaran dengan pe13Cntase kesulitan sebesar 53,48,.-. tergolong kategori 

sedang. Kesulitan g11n1 yang belum sertifikasi dalam proses pembelajllll'lll1 

denpn persentase kesulitan sebesar 70,47% tergolong lcalegori tingggi. 



. 
i 
!. 
( 
!·. 

.· 
97 

Hasil t.emuan analisis data m«~unjukkan bahwa tingkat kesulic.n guru 

bidallg studi biologi di SMA Neserl Se-Kota Mcdan dalam proses pembelajaran 

tennasuk dalam kategori sedang. kemllitan guru-SUJll mala pelajaran biologi 

dalam proses pcmbelajaran kemungkinan guru kurang mengoptimalkan fimgsi 

fonun MGMP untuk bertukar pikiran tentang penywunan rencana pembelajaran 

yang sesuai dengan keadaan sekolah masing-masing, kW'IIIgnya sarana dan 

pnLSal'llll& sehingga pembelajaran tidak sesual dengan kompetensi yang ingin 

dicapai. 

Kui'8Jlgnya sarana dan prasarana dari sekolah sehingga pembelajaran tidak 

sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Guru harus lebih k.reatif dalam 

menentukan metode pada saaat mengajar serta menggunakan media pada saat 

pembelajaran sebingga suasana didalam lcclas mcnjadi lebih kondusif. 

S.J. Saraa 

Berdasatkan uraian di alas saran-saran yang dapat dibccikan dati basil 

pencl iti.an in i adalah sebegai berikut; 

J. Guru diharapkan Jcbih mengoptimalk.an fungsi fOtUm MGMP lll1tUk bcrtukar 

piki1'8J1 serta pengalaman tentang pehlksanaan, kesulitan dalam proses 

pembclajaran biologi. 

2. Sekolah Negeri yang ada di Mcdan diharapkan dapat mclengkapi sarana dan 

prasarana sehingga pembelajaran dapat beljalan dcngan kompeecnsi yang ingin 

dicapai. 

3. Guru diharapkan menycsuaikan stntegi pembelajaran sehingga materi dapat 

dikembangkan sesuai dcngan kompetcnsi yang inJin diC4p4i. 
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4. Guru diharapluut mampu mendesain sendiri media yang alcan digunalcan untulc 

pembelajaran, disesuaikan deogan atobsi waktu yang disediakan. 

5. Guru diharapkan membuat buku penilaian dari setiap siswa. hal ini untuk 

membantu guru melakukan penilaian dengan jumlah slswa yang terlalu banyak: 

dalam satu kelas. 

6. Guru di.lwaplcan meningbtbn kemampuannya clengan befbe.pi kegiaran 

pembelajaran. 




