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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Pada penelitian ini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa terdapat 

hubungan antara kemampuan argumentasi dengan tingkat pemahaman 

siswa. Namun, hubungan yang terdapat dalam kriteria yang sangat lemah. 

Kualitas dan kuantitas argumentasi siswa untuk siswa kelas X dikatakan 

sudah cukup baik untuk dapat menyokong terlaksananya proses belajar 

mengajar, siswa dapat menggunakan kemampuan argumentasi tersebut 

untuk mencari ide-ide dan memecahkan suatu masalah dalam proses 

pembelajaran di kelas. Seiring berjalannya waktu dengan seringnya latihan 

berargumen dalam proses pembelajaran, kemampuan argumentasi siswa 

dapat meningkat dan sejalan dengan peningkatan pemahaman siswa. 

Perbedaan jenis kelamin siswa dalam kemampuan berargumentasinya 

didapatkan bahwa siswa perempuan lebih aktif mengemukakan pendapat 

dibandingkan siswa laki-laki. 

Kendala yang dihadapi dalam penelitian ini antara lain: tidak 

semua siswa antusias dengan penelitian ini, terdapat beberapa siswa yang 

masih belum mengerti untuk berargumentasi dengan baik, dan penilaian 

argumentasi yang diambil sebagai acuan penelitian ini cukup rumit dan 

untuk siswa setingkat SMA/MA kemampuan argumentasi siswa dirasa 

cukup. 

 

B. Saran 

Sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan, maka dibuatlah 

saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi Guru: 
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a. Pembelajaran yang dilakukan sudah cukup baik selain bertujuan 

meraih ketercapaian hasil belajar pada suatu konsep, siswa juga 

diberikan kesempatan untuk mengutarakan argumentasinya 

sehingga seharusnya siswa dapat memahami konsep dengan lebih 

baik, namun yang perlu diperhatikan pula adalah cara siswa 

berargumen masih butuh pengarahan dari guru agar tidak terlalu 

keluar dari konsep. 

b. Tingkat pemahaman yang cukup pada suatu konsep merupakan hal 

yang paling penting dimiliki oleh para siswa, tetapi agar siswa 

dapat memberikan argumentasi-argumentasi yang lebih baik dan 

sesuai dengan fakta ketika mereka berhadapan dengan lingkungan 

bermasyarakat siswa seharusnya lebih sering disuguhi 

permasalahan-permasalahan yang menyangkut dengan 

lingkungan sekitar dan berhubungan dengan konsep. 

2. Bagi Peneliti: 

a. Penelitian ini dilakukan dalam bidang pendidikan biologi, namun 

kemampuan berargumen seseorang merupakan salah satu 

kemampuan bersosialisasi yang diperlukan di lingkungan 

bermasyarakat, oleh karena itu alangkah baiknya jika penelitian 

sejenis dilakukan pada disiplin ilmu yang lainnya seperti di 

bidang sains fisika, kimia maupun sosial dan berbahasa. 

b. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa sebanyak 3,33% data 

tingkat pemahaman yang menjadikan data kemampuan 

argumentasi muncul, dan sebanyak 96,67% yang tidak, untuk 

penelitian selanjutnya dapat dicari variabel apa selain kemampuan 

argumentasi yang dapat dimunculkan dari suatu tingkat 

pemahaman. 


