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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Kesimpulan yang dapat dikemukakan oleh peneliti Berdasarkan hasil 

penelitian dan pembahasan yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray (Tsts) Dan Media Gambar Terhadap Hasil 

Belajar Biologi Siswa Kelas XI IPA di SMA Negeri 10 Konsel : 

1. Terdapat Pengaruh hasil belajar biologi siswa yang diajarkan model Two Stay 

Two Stray (TSTS) kelas XI IPA 1 SMA N 10 Konsel peningkatan dari hasil 

Pree-tetst ke Post-test yakni dari perolehan nilai rata-rata sebesar 56.5 

menjadi 80 sehingga mengalami pningkatan sebesar 17,253. Didapatkan juga 

t hitung  > t tabel  pada taraf signifikansi 5% (17,253 > 2,093) dan 

mempunyai nilai  p < 0,05 yang berarti dapat disimpulkan terdapat 

peningkatan secara signifikan pada skor hasil belajar siswa kelompok 

eksperimen. 

2. Terdapat Pengaruh hasil belajar biologi siswa yang diajarkan mengunakan 

media gambar kelas XI IPA 1 SMA N 10 Konsel peningkatan dari hasil Pree-

tetst ke Post-test yakni dari perolehan nilai rata-rata sebesar 51 menjadi 75  

sehingga mengalami pningkatan sebesar 10,694. Didapatkan juga t hitung  > t 

tabel  pada taraf signifikansi 5% (10,649 > 2,093) dan mempunyai nilai  p < 

0,05 yang berarti dapat disimpulkan terdapat peningkatan secara signifikan 

pada skor hasil belajar siswa kelompok Kontrol. 
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3. Berdasarkan pengujian hipotesis yang menggunakan independen ttest 

diperoleh data hasil posstest kelas kontrol dan kelas eksperimen. Terdapat 

perbedaan hasil belajar siswa yang mengunakan pembelajaran Two Satay 

Two Sray (TSTS) 80 dan Media Gambar 75 Terhadap Hasil Belajar Biologi 

Siswa Kelas XI IPA di SMA Negeri 10 Konsel Diketahui  juga nilai t hitung 

sebesasr 2,207 dengan signifikansi 0,033. Nilai t tabel dari db 38 adalah 

2,168. Jadi dapat disimpulkan bahwa t hitung  > t tabel (2,207 > 2,168) dan 

nilai signifikansinya kurang dari 0,05 (p= 0,03< 0,05), maka  H0 di tolak dan 

H1 diterima. sehingga dapat dinyatakan terdapat perbedaan yang signifikan 

dalam peningkatan skor hasil belajar secara signifikan pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol sehinga dapat dinyatakan terdapat interaksi 

antara model kooperatif Two Stay Two Sray dan Media Gambar. 

B. Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 

mengemukakan beberapa saran untuk perbaikan dimasa mendatang yaitu 

sebagai berikut:   

1. Diharapakan guru dapat menggunakan dan memaksimalkan kualitas belajar  

mengajar dengan menerapkan media pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar di kelas agar motivasi dan hasil belajar biologi siswa dapat 

meningkat. 

2. Diharapkan guru memberikan media pembelajaran yang sama pada tingkatan 

kelas saat proses pembelajaran agar tidak terjadi perbedaan motivasi dan hasil 

belajar siswa. 
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3. Diharapkan kepada peneliti yang hendak melakukan penelitian serupa, 

hendaknya menyiapkan segala sarana dan prasarana yang dapat menunjang 

efektifnya penggunaan model pembelajaran Two Stay Two Stray dan Media 

Gambar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


