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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa :  

1. Hasil belajar Biologi siswa yang diajar dengan menggunakan model 

pembelajaran Problem Based Learning memperoleh nilai dengan sangat 

baik dengan nilai rata-rata 85,00 dan tergolong sebagai kategori hasil 

belajar sangat tinggi. Hal ini karena dalam penereapan model Problem 

Based Learning siswa dituntut untuk lebih aktif, siswa mencar jawaban 

dari permasaalahan yang diberikan oleh guru sehingga mampu 

memecahkan permasalahan yang diberikan guru. Sedangkan model 

pembelajaran konvensional  memperoleh nilai rata—rata  74,00 yang di 

dominasi nilai tinggi. Hal ini disebabkan karena pada kelas kontrol tidak 

diberikan perlakuan sebagaimana dikelas eksperimen, pada kelas kontrol 

siswa cenderung lebih pasif karena proses pembelajaran berpusat pada 

guru. 

2. Model Problem Based Learning (PBL) berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa dalam hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata yang diperoleh 

dari kelas eksperimen yang lebih tinggi di banding kelas kontrol. 

3. Terdapat perbedaan hasil belajar Biologi yang menggunakan model 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dan konvensional karena 

diperoleh thitung  > ttabel atau 5,311 > 1,697 maka H0 ditolak dan Ha 
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4. diterima. Selain itu faktor penyebabnya yakni: pembelajaran 

konvensional bersifat teacher center cenderung satu arah, membuat 

peserta didik pasif, individual, dan mengurangi kreatifitas. Sedangkan 

pada model Problem Based Learning siswa di tuntut untuk lebih aktif 

mencari informasi-informasi mengenai permasalahan yang telah 

diberikan. Pada model Problem Based Learning tidak terpusat pada guru 

melainkan pada siswa. 

B. Rekomendasi 

1. Kepada peneliti selanjutnya, yang berminat melakukan penelitian sejenis 

agar melakukan penelitian yang lebih sempurna, seperti membuat 

populasi yang lebih bsar atau materi yang lebih mendalam yang sesuai 

dengan penggunaan model pembelajaran Problem Based Learning, serta 

memperhatikan alokasi waktu yang ada untuk melaksanakan tahapan-

tahapan pembelajaran sehingga pembelajaran dapat dilakukan dengan 

baik dan hasil belajar lebih optimal.  

2. Kepada orang tua siswa, agar selalu membimbing dan memotivasi anak 

untuk belajar demi masa depan mereka.  

C. Saran 

Berdasarkan pelaksanaan dan hasil penelitian, ada beberapa saran yang dapat 

peneliti sampaikan sebagai berikut: 

1. Kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Kendari, untuk lebih 

meningkatkan mutu pembelajaran Biologi serta melengkapi fasilitas yang 

dibutuhkan dalam pembelajaran 
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