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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh 

pembelajaran biologi sel bermuatan nilai sosial secara umum dapat disimpulkan 

bahwa pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol menunjukkan skor yang 

menyatakan pembelajaran ini berpengaruh terhadap penguasaan konsep dan sikap 

siswa. Terdapat perbedaan yang signifikan pada pengaruh masing-masing kelas, baik 

pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Pengaruh pembelajaran Biologi Sel 

bermuatan nilai sosial secara keseluruhan bisa dikatakan berkategori tinggi terutama 

pada kelas eksperimen. 

Pada hasil penguasaan konsep penelitian yang dilakukan ini pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol mempunyai hasil yang berbeda signifikan. Hasil 

penguasaan konsep kelas eksperimen tergolong kriteria tinggi, sedangkan hasil 

penguasaan konsep kelas kontrol tergolong kriteria rendah. Meskipun terdapat 

perbedaan kriteria tetapi secara keseluruhan, pembelajaran Biologi Sel bermuatan 

nilai sosial berpengaruh terhadap penguasaan konsep pada kedua kelas. 

Secara keseluruhan pembelajaran Biologi Sel bermuatan nilai sosial berpengaruh 

terhadap sikap siswa. Pengaruh pembelajaran ini terdapat pada kelas eksperimen 

maupun kelas kontrol. Perolehan skor dari masing-masing dimensi nilai (jujur, 

toleransi, disiplin, demokratis, bersahabat/komunikatif, cinta damai, tanggung jawab, 

peduli lingkungan dan peduli sosial) yang mewakili nilai sikap sosial menunjukkan 

adanya perubahan setelah dilakukannya pembelajaran. 

Pada pengujian korelasi antara penguasaan konsep dan sikap siswa baik uji 

korelasi pretest maupun uji korelasi posttest terdapat hasil korelasi yang berbeda. 

Perbedaan ini berdasar kepada hasil pengujian korelasi dari data kelas ekspermen dan 

kelas kontrol. Korelasi pretest kelas kontrol tergolong kriteria lemah, korelasi kelas 
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eksperimen tergolong kriteria lemah juga. Pada korelasi posttest kelas kontrol 

tergolong kriteria sedang, sedangkan korelasi posttest kelas eksperimen tergolong 

kriteria sangat lemah. Perbedaan hasil korelasi ini dimungkinkan karena adanya 

faktor yang mempengaruhi sikap siswa seperti nformasi, keinginnan, affiliasi 

kelompok, dan kepribadian.. Secara keseluruhan penguasaan konsep dan sikap siswa 

saling berkorelasi meskipun dengan kriteria berbeda. 

 

B. Rekomendasi 

Mengacu pada hasil dan kesimpulan penelitian yang telah dilakukan maka 

peneliti memberikan rekomendasi untuk guru dan penelitian selanjutnya: 

1. Bagi guru; pembelajaran biologi sel bermuatan nilai sosial dapat menjadi 

pertimbangan dalam pembelajaran biologi dan penanaman nilai karakter pada 

siswa.  

Pembelajaran Biologi Sel bermuatan nilai sosial bisa digunakan untuk membantu 

mengkonstruksi pengetahuannya karena di dalamnya terdapat pembelajaran 

bermakna dan pembelajaran berpikir kritis.  

Hendaknya guru mempersiapkan dahulu untuk melakukan pembelajaran Biologi 

Sel bermuatan nilai sosial dan menggunakan pendekatan dan strategi 

pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan agar siswa lebih mudah 

memahami pembelajaran. 

2. Bagi siswa; siswa dapat mengetahui bahwa dalam pembelajaran Biologi sel 

terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, terlebih khusus nilai-nilai 

sosial. 

Siswa mendapatkan pengalaman belajar bermakna dan berpikir kritis dari 

pembelajaran Biologi sel bermuatan nilai sosial. 

Nilai-nilai yang terkandung dalam pembelajaran bisa di implementasikan pada 

kehidupan sehari-harinya. 

Siswa yang memahami nilai-nilai pada pembelajaran diharapkan akan 

mempunyai akhlak yang mulia. 
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3. Bagi penelitian; selanjutnya, disarankan untuk mencoba sikap nilai dan karakter 

yang lainnya selain sikap sosial.  

Alokasi waktu yang lebih banyak memungkin siswa akan lebih memahami 

tentang bagaimana materi Biologi (Sains) yang bermuatan nilai dan karakter.  

Membuat persiapan dan pendekatan yang lebih matang dan terstruktur agar 

pembelajaran bisa lebih bermakna pada penelitian yang dilakukan. 

Membuat media yang menarik agar bisa memudahkan siswa memahaminya. 

 

 


