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BAB V 

KESIMPULAN, LIMITASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah didapat maka 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil belajar biologi sebelum diberikan perlakuan pada siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol  secara keseluruhan belum mencapai 

ketuntasan hasil belajar kognitif yaitu pada  kelas eksperimen memperoleh 

nilai rata-rata  hasil belajar kognitif siswa sebesar 55,53  dan  pada kelas 

kontrol  memperoleh nilai  rata-rata hasil belajar kognitif siswa sebesar 

50,3. Hasil belajar  kognitif siswa setelah diberikan  perlakuan pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol secara keseluruhan  tuntas dan  terjadi  

peningkatan yaitu pada kelas eksperimen memperoleh nilai rata-rata 

sebesar 74 dan pada kelas kontrol memperoleh  nilai rata-rata sebesar  

69,47 

2. Terdapat Pengaruh model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

Terhadap Hasil Belajar Biologipada siswa kelas X MIA SMA Negeri 11 

Bombana. Hal tersebut dibuktikan dari hasil pengolahan data dijelaskan 

bahwa nilai thitung lebih besar ttabel atau 21,416 > 2,101. Artinya hasil 

belajar sesudah menggunakan model Problem Based Learning (PBL)  

mengalami peningkatan secara signifikan. 

3. Respon siswa terhadap pembelajaran Problem Based Learning (PBL). 

Secara umum peserta didk/siswa menyukai model Problem Based 
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Learning, karena model PBL lebih menekankan siswa unrtuk berfikir 

krisis dan lebih aktif mencari literatur yang berkaitan dengan materi 

tersebut, di bandingkan dengan model pembelajaran yang sebelumnya. 

Walaupun tidak melalui tatap muka secara langsung oleh guru yang 

bersangkutan.  

5.2 Limitasi 

Limitasi atau kelemahan pada penelitian terletak pada proses penelitian. 

Peneliti menyadari bahwa dalam suatu penelitian pasti terjadi banyak kendala dan 

hambatan. Beberapa faktor yang menjadi kendala dan hambatan dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Biaya 

Biaya pada dasarnya satu hal yang memegang peran penting dalam 

menyukseskan penelitian. Peneliti menyadari bahwa dengan biaya minim 

pemelitian akan terhambat. 

2. Kuota/ Paket data 

Kuota menjadi salah satu hambatan yang utama bagi siswa SMA 11 

Bombana, karena tampa kuota mereka tidak bisa menerima atau 

mengakses materi yang yg diberikan. 

3. Jaringan internet 

Jaringan sangat berperan penting dalam pembelajaran online, sehingga 

siswa mengalami hambatan dalam proses pembelajaran. 
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5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan pelaksanaan dan hasil penelitian, ada beberapa saran yang 

dapat peneliti sampaikan sebagai berikut : 

1. Kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Bombana untuk lebih 

meningkatkan mutu pembelajaran Biologi serta melengkapi fasilitas yang 

dibutuhkan dalam pembelajaran. 

2. Kepada guru pelajaran Biologi, perlu melakukan variasi dalam model  

pembelajaran yang sesuai dengan meteri pokok yang diajarkan dan 

mendorong aktivitas pembelajaran, seperti model Problem Based Learning 

(PBL) sebagai salah satu alternatif pembelajaran dapat menimbulkan 

keaktifan siswa dalam berfikir kritis. 

3. Kepada siswa, agar aktif dalam proses pembelajaran serta memotivasi 

teman yang lain untuk meningkatkan kemampuan dan hasil belajar. 

4. Kepada peneliti selanjutnya, yang berminat melakukan penelitian sejenis 

agar melakukan penelitian yang lebih sempurna, seperti membuat populasi 

yang lebih besar, atau materi yang lebih mendalam yang sesuai dengan 

model pembelajaran Problem Based Learning (PBL)  serta memperhatikan 

alokasi waktu yang ada untuk melaksanakan tahapan-tahapan 

pembelajaran sehingga pembelajaran dapat dilakukan dengan baik dan 

hasil belajar lebih optimal. 

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

untuk belajar demi masa depan mereka. 
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