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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penulis, maka peneliti dapat 

menarik kesimpulan tentang kesulitan belajar siswa kelas XI Mipa di MAN 1 

Konawe Selatan pada materi sistem ekskresi, faktor penyebab kesulitan belajar 

dan alternatif solusi untuk mengatasi kesulitan siswa sebagai berikut: 

1. Kesulitan belajar yang dialami siswa dalam materi sistem eksresi terdapat pada 

indikakor dengan presentase kesulitan sebesar 55% dengan kategori sulit, 

indikator kedua 42% kategori tidak sulit, indikator ke tiga 64% masuk kategori 

sulit, indikator ke empat sebesar 73% masuk ke dalam kategori sulit, indikator 

ke lima 50% kategori sulit dan indikator ke enam sebesar 64% dengan kategori 

sulit. 

2. Faktor penyebab kesulitan belajar siswa terdiri dari faktor internal dan 

eksternal adalah sebagai berikut: Faktor internal meliputi; rendahnya minat dan 

motivasi belajar menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam mengikuti 

pembelajaran biologi. Sedangkan untuk faktor eksternal itu sendiri meliputi; 

Lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah yang  menjadi faktor terpenting, 

kurangnya dukungan dari lingkungan keluarga dan sekolah menyebabkan 

siswa mengalami kesulitan siswa dalam mengikuti dan melaksanakan 

pembelajaran. 

3. Alternatif solusi yang telah dilakukan oleh pihak sekolah dan guru yaitu 

sekolah mengadakan kerjasama dengan perpustakan elektronik (E-perpus)  dan 
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pihak sekolah telah memasang WI-FI untuk membantu siswa mengakses 

referensi di internet.  

5.2 Implikasi 

Penyajian dari berbagai teori mengenai kesulitan belajar pada materi 

sistem ekskresi siswa kelas XI Mipa di MAN 1 Konawe Selatan yang di padukan 

dengan temuan-temuan lapangan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis 

akan memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan potensi pembelajaran di 

MAN 1 Konawe Selatan. Sehingga proses pembelajaran dapat dilaksanakan 

dengan baik dan kondusif sesuai dengan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran, penilaian serta evaluasi hasil belajar peserta didik. Sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. Selain itu, dapat menjadi masukan bagi kepala MAN 

1 Konawe Selatan dan lembaga SMA/MAN lain beserta tenaga pendidiknya 

dalam meningkatkan kualitas pembelajaran agar mampu mengembangkan potensi 

perkembangan peserta didik secara optimal.  

Sedangkan untuk kendala yang ditemui pada saat peneliti meneliti yaitu 

berupa kondisi bangunan sekolah yang direnovasi total sehingga proses 

pembelajaran dipindahlan sementara waktu di balai desa Sumber Jaya yang 

menyulitkan peneliti untu mencari lokasi dan juga karena adanya pandemic 

Covid-19 sehingga jam pembelajran dipotong  

5.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka diberikan 

saran sebagai berikut: 
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1. Guru harus mempunyai atau memiliki metode mengajar yang bervariasi  agar 

siswa lebih termotivasi dan memiliki minat untuk belajar serta tidak jenuh 

ketika belajar di kelas. 

2. Keluarga harus bisa memberi perhatian dan memantau perkembangan anak 

dalam belajar,  serta menciptakan suasana rumah yang tenang dan kondusif, 

sehingga anak akan lebih giat dalam belajar. 

3. Siswa hendaknya memiliki motivasi belajar dan minat belajar yang tinggi, 

karena pelajaran biologi merupakan mata pelajaran yang penting untuk 

dipelajari sebagai bekal siswa kejenjang yang lebih tinggi. 

4. Siswa hendaknya mendengarkan penjelasan guru dengan baik saat proses 

pembelajaran biologi secara online dilaksanakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


