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BAB V 

PENUTUPAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis, maka peneliti dapat menarik 

kesimpulan tentang faktor-faktor penyebab rendahnya prestasi belajar biologi 

yang dialami siswa kelas X, serta solusi untuk mengatasi penyebab rendahnya 

prestasi belajar biologi yang dialami siswa kelas XSMA Negeri 1 Kodeoha  

1. Faktor-faktor penyebab rendahnya prestasi belajar biologi siswa kelas X SMA 

Negeri 1 Kodeoha ditinjau dari faktor internal dan eksternal adalah sebagai 

berikut; faktor internal meliputi minat, motivasi, konsentrasi, kebiasaan belajar dan 

intelegensi. Faktor eksternal meliputi faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor 

masyarakat. rendahnya faktor internal dan faktor eksternal dapat menyebabkan 

siswa mengalami nilai prestasi siswa akan menurun dan mengakibatkan nilai 

raport atau nilai prestasi siswa berada di standar KKM. Sehingga faktor tersebut 

dapat menyebabkan rendahnya prestasi belajar biologi siswa kelas X SMA Negeri 

1 Kodeoha.  

2. Solusi untuk mengatasi rendahnya prestasi belajar biologi siswa kelas X SMA 

Negeri 1 Kodeoha yaitu, pemberian tugas kepada siswa yang nilainya berada di 

standar KKM, dengan pemberian tugas siswa akan memperbaiki nilai dan 

Pemberian tugas kepada siswa akan menjadi lebih aktif.Kemudian pengulangan 

Kembali Materi, Proses pengulangan kembali dilakukan bertujuan agar siswa bisa 

mengerti dengan materi yang di ajarakan dan Pemberian Pengajaran Perbaikan 

(Remedial) 



 

63 
 

5.2 Saran 

Berdasarkan pembahasandan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka 

diberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi siswa, agar aktif dalam proses pembelajaran serta menumbuhkan minat, 

motivasi, konsentrasi, intelegensi dan kebiasaan belajar, siswa hendaknya terus 

membiasakan diri untuk terus belajar baik berada di sekolah maupun dirumah dan 

pandai bergaul bersama teman yang baik. Karena faktor internal yang menjadi 

penyebab rendahnya prestasi belajar siswa pada mata pelajaran biologi. Alangkah 

baiknya bila siswa selalu menanamkan kebiasaan belajar sehingga setiap materi 

yang telah dipelajari benar-benar mampu dipahami sehingga nantinya pencapaian 

prestasi belajar akan mendapatkan hasil yang baik. Siswa dapat mulai membiasakan 

diri mempersiapkan bahan pelajaran sebelum dimulai, membaca ulang materi yang 

telah dibahas dipertemuan sebelumnya bersama teman atau pada saat dirumah.  

2. Bagi guru yang merupakan faktor eksternal, hendaknya lebih perhatian, kreatif dan 

inovatif dalam pelaksanaan pembelajaran, agar siswa tidak merasa canggung atau 

takut ketika ingin bertanya mengenai pembelajaran, guru perlu membangun relasi 

atau hubungan yang baik dengan siswa baik dalam kelas maupun di luar kelas, 

sehingga akan terbentuk hubungan baik yang akan mendukung proses belajar 

mengajar di dalam kelas. 

 

 

 

 


