
BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh model Discovery Learning terhadap hasil belajar siswa

ranah kognitif pada materi struktur dan fungsi organ tumbuhan di kelas

VIII SMP Negeri 1 Tewah, t hitung ˃ t table, ( 4,6 ˃ 1,6) pada db (24 + 24 –

2) = 46, dengan taraf signifikan 5%( α=0,05) maka hipotesis H0 ditolak.

2. Hasil belajar ranah afektif siswa meliputi sikap jujur, disiplin, tanggung

jawab, kerja sama, dan teliti menunjukkan pada kelas eksperimen

kelompok I, II, IV, dan V memperoleh predikat “Sangat Baik” dan

kelompok III memperoleh predikat “Baik”. Kelas eksperimen

memperoleh nilai rata-rata 80 sehingga mendapatkan predikat “Sangat

Baik”. Sedangkan, pada kelas kontrol hanya kelompok IV memperoleh

predikat “Sangat Baik”, kelompok I, II, III, dan V memperoleh predikat

“Baik”. Kelas kontrol memperoleh  nilai rata-rata yaitu 73 sehingga

mendapatkan predikat “Baik”.

3. Hasil belajar ranah psikomotorik siswa menunjukkan pada kelas

eksperimen  kelompok I, II, III, IV, dan V memperoleh predikat “Sangat

Baik”. Kelas eksperimen memperoleh nilai rata-rata 82,5 sehingga

memperoleh predikat “Sangat Baik”. Sedangkan, pada kelas kontrol

kelompok III dan IV memperoleh predikat “Sangat Baik” dan kelompok I,



II, dan V memperoleh predikat “Baik”. Kelas kontrol memperoleh nilai

rata-rata 77,5 sehingga mendapatkan predikat “Baik”.

B. Implikasi

Implikasi hasil penelitian ini adalah diperlukan adanya model

pembelajaran yang sesuai untuk materi biologi, agar memberikan peningkatan

hasil belajar siswa. Jenis model pembelajaran bisa dipilih sesuai karakteristik

materinya, model pembelajaran discovery learning khususnya dapat digunakan

untuk mata pelajaran biologi pada materi struktur dan fungsi organ tumbuhan.

Guru biologi dituntut untuk perlu memperluas wawasannya tentang model–

model pembelajaran lain yang dapat menunjang proses kegiatan belajar

mengajar. Penelitian ini dapat membantu untuk mengembangkan model

pembelajaran yang tepat bagi materi–materi biologi lain.

C. Saran

Ikut serta dalam menyumbangkan pemikiran guna meningkatkan hasil

belajar siswa, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Guru dapat mengaplikasikan model Discovery Learning dalam materi

biologi agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa karena pembelajaran

tersebut melatih siswa dalam bekerja sama dan berdiskusi sehingga

pemahaman siswa terdahap materi menjadi lebih baik.

2. Siswa hendaknya berlatih untuk lebih aktif dalam proses belajar.



3. Pihak sekolah hendaknya menyediakan sarana dan prasarana yang

diperlukan untuk proses belajar mengajar guna mencapai hasil belajar

siswa yang lebih baik.


