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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka

dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Siswa yang diajar dengan menggunakan pendekatan Science, Environment,

Technology, and Society (SETS) memiliki hasil belajar dalam kategori yang

dominan sangat baik dan baik dengan skor rata-rata 88.64 (post-test). Dan

motivasi belajar dalam kategori yang dominan tinggi dan sedang dengan

rata-rata nilai 116.50.

2. Siswa yang diajar dengan menggunakan pendekatan konvensional memiliki

hasil belajar dalam kategori cukup dengan skor rata-rata 81.14 (post-test).

Dan motivasi belajar dalam kategori sedang dengan rata-rata nilai 113.5.

3. Terdapat perbedaan pengaruh pendekatan Science, Environment,

Technology, and Society (SETS) dan pendekatan konvensional terhadap

motivasi dan hasil belajar biologi siswa pada materi ekosistem di Kelas X

MIPA SMA N 1 Pondidaha. Dalam hal ini, pengaruh pendekatan Science,

Environment, Technology, and Society (SETS) lebih baik dari pendekatan

konvensional. Berdasarkan hasil deskriftif menunjukkan rata-rata motivasi

dan hasil belajar biologi siswa kelas eksperimen lebih tinggi dibanding

dengan motivasi dan hasil belajar siswa kelas kontrol.
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B. Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan pada penelitian ini, terdapat beberapa

saran penulis kepada beberapa pihak:

1. Kepada guru mata pelajaran biologi, khususnya di SMA Negeri 1 Pondidaha

disarankan agar menerapkan pendekatan pembelajaran SETS karena dapat

meningkatkan perhatian siswa, kepercayaan diri, kepuasan, dan penguasaan

siswa terhadap materi pelajaran yang dijelaskan oleh guru, khususnya pada

pokok bahasan masalah ekosistem.

2. Diharapkan bagi calon peneliti berikutnya yang menerapkan pendekatan

pembelajaran SETS sebagai bahan penelitian, untuk meneliti variabel yang

berbeda bukan hanya motivasi atau hasil belajar.

3. Penulis menyadari terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini,

terutama dalam pengolahan data, teori-teori pendukung dalam penelitian ini,

maupun indikator-indikator motivasi dan hasil belajar yang digunakan oleh

peneliti masih terbatas. Oleh karena itu, diharapkan adanya penelitian

lanjutan untuk meneliti pendekatan SETS menggunakan variabel yang

berbeda ataupun indikator-indikator yang digunakan oleh peneliti

sebelumnya, sehingga kelak dapat memberikan kontribusi yang yang baik

untuk ilmu pengetahuan, khususnya  bidang pendidikan Biologi

4. Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk menyempurnakan hasil penelitian

ini sebagai pembanding atau pengembangan lebih lanjut sehingga dihasilkan

pendekatan pembelajaran yang lebih baik lagi.
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5. Diharapkan bagi calon peneliti berikutnya yang menggunakan pendekatan

SETS tidak hanya terpaku oleh materi ekosistem saja, tetapi dapat

menerapkannya pada materi lain dalam biologi ataupun mata pelajaran

lainnya. Sebagai contoh pendekatan SETS dapat digunakan untuk mata

pelajaran fisika ataupun kimia.


