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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil pelaksanaan penelitian di SMA Negeri 1 Sidikalang dan 

menganalisis data yang telah diperoleh, penulis dapat menyimpulkan bahwa survey 

pelaksanaan pembelajaran biologi berbasis daring dimasa pandemi covid-19 pada 

materi sistem imun dikelas XI SMA Negeri 1 Sidikalang T.P 2020/2021. Dalam 

penerapannya meiliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran sebagai 

berikut :  

1. Perencanaan pembelajaran biologi berbasis daring di kelas XI SMA Negeri  1 

Sidikalang dikategorikan baik, karena guru biologi SMA Negeri  1 

Sidikalang sudah mempersiapkan jauh hari seperti RPP Daring kegiatan 

pembelajaran, media pembelajaran, serta metode dalam proses pembelajaran 

daring sehingga proses pembelajaran bisa terlaksanakan. 

2. Pelaksanaan pembelajaran biologi berbasis daring di kelas XI SMA Negeri  1 

Sidikalang dikategorikan sangat baik dengan persentase 90.01% dikarekan 

semua perencanaan sudah disiapkan oleh guru sehingga saat pelaksanaan 

pembelajaran daring dimulai semua siswa siap untuk belajar, seperti zoom 

meeting, google classroom, dan whatshap. 

3. Sistem Penilaian pembelajaran biologi berbasis daring di kelas XI SMA 

Negeri 1 Sidikalang dikategorikan sangat baik dengan persentase 92,61% 

karena proses evaluasi ini guru menilai melalui sikap dan keterampilan saat 

siswa merespon serta menjawab pertanyaan, serta guru sangat menilai 

kesopanan siswa saat pembelajaran biologi pada materi sistem imun. 
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5.2.  Saran  

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka terdapat beberapa saran yang dapat 

disampaikan, diantaranya: 

1. Hasil penelitian yang sudah dilakukan semoga para guru selalu menerapkan 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk proses pembelajaran apalagi 

dimasa pandemi covid-19 dan semoga guru biologi selalu memberikan 

banyak perubahan dalam proses belajar mengajar. Dimasa covid-19. 

2. Dari hasil penelitian ini agar guru terlebih dahulu melalukan perencanaan 

pembelajaran agar proses pelaksanaan pembelajaran dimasa pandemi covid-

19 berjalan dengan baik. Dan hasil penelitian ini bisa menjadikan guru 

menjadi lebih baik lagi dalam menyiapkan media agar siswa senang dalam 

proses belajar  dimasa pandemi covid-19 teruatama pada materi sitem. 

3. Dari hasil penelitian ini semoga sekolah tetap mempertahankan perencanaan, 

proses pelakanaan, dan evaluasi agar proses pembelajaran biologi berlangsung 

baik terutama dimasa pandemi covid-19 di kelas XI SMA Negeri 1 

Sidikalang. 

4. Dapat memberikan acuan dan masukan untuk penelitian selanjutnya agar pada 

penelitian selanjutnya dalam meberikan solusi serta perbaikan dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan evalusi dalam proses pembelajaran di masa 

pandemi covid-19.  

 


