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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data pembahasan penelitian, dapat disimpulkan 

bahwa penguasaan konsep siswa SMA pada topik sistem regulasi melalui teknik 

membaca SQ3R berbeda signifikan dengan penguasaan konsep siswa yang belajar 

tanpa menggunakan teknik membaca SQ3R. Siswa kelas eksperimen mengalami 

peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa kelas kontrol. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai rata-rata retest pada kelas eksperimen yang 

menggunakan teknik membaca SQ3R berbeda signifikan dengan siswa kelas 

kontrol yang tidak menggunakan teknik membaca SQ3R dalam pembelajaran. 

Adapun untuk kemampuan bertanya siswa, secara kuantitatif pada kelas 

eksperimen lebih banyak dibandingkan dengan kelas kontrol. Secara kualitatif, 

pertanyaan yang diajukan oleh siswa di kelas eksperimen lebih baik dibandingkan 

dengan kelas kontrol. Hali ini ditunjukkan dengan banyaknya siswa di kelas 

eksperimen yang mengajukan pertanyaan kognitif tingkat tinggi dibandingkan 

dengan siswa kontrol.  Sehingga dapat disimpulkan bahwa teknik membaca SQ3R 

memiliki peranan dalam meningkatkan keterampilan bertanya siswa. Berdasarkan 

hasil uji regresi sederhana disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan positif 

antara penguasaan konsep siswa dengan keterampilan bertanya siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian, teknik membaca SQ3R dapat diterapkan dalam 

pembelajaran karena dapat meningkatkan penguasaan konsep dan keterampilan 

bertanya siswa pada topic sistem regulasi. 

 

B. Saran 

Dalam penelitian ini masih terdapat beberapa kekurangan. Oleh karena itu, di 

bawah ini terdapat beberapa saran atau rekomendasi dari peneliti agar pada 

penelitian berikutnya menjadi lebih baik. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat 

dikemukakan beberapa saran berikut ini. 
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1. Bagi guru 

a. Dalam penggunaan teknik membaca SQ3R perlu diperhatikan  karakteristik 

materi pembelajaran. 

b. Perlu pembiasaan bagi siswa sebelum SQ3R diterapkan dalam pembelajaran. 

c. Sebaiknya teknik membaca SQ3R dikombinasikan dengan metode yang 

bervariasi agar siswa lebih tertarik dan semangat dalam belajar. Sehingga 

dapat tercipta suatu proses pembelajaran yang lebih aktif antara siswa dan 

guru. 

2. Bagi peneliti lain 

Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai aspek lain selain penguasaan 

konsep dan keterampilan bertanya yang dapat ditingkatkan melalui pembelajaran 

dengan teknik SQ3R. Misalnya, ditinjau dari kemampuan berpikir kritis. 

 


