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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Iklim kelas saat pembelajaran Biologi di SMA Negeri dan SMA Swasta 

berlangsung dengan cukup baik. Secara umum, SMA swasta memiliki iklim kelas 

yang sedikit lebih baik dalam beberapa hal seperti keterlibatan siswa, pengarahan 

tugas, dan inovasi pembelajaran dibandingkan dengan SMA negeri. Dengan kata 

lain, SMA A dan SMA B memiliki kharakteristik sekolah yang hampir sama 

sehingga iklim kelas yang tercipta di masing-masing kelasnya pun tidak jauh 

berbeda. Iklim kelas SMA A dan SMA B sama-sama menunjukkan iklim yang 

baik. 

Pendapat atau persepsi guru dan siswa pada SMA negeri dan SMA swasta 

harus memiliki kesesuaian sehingga persepsi dari keduanya terhadap iklim kelas 

yang telah terbentuk dapat meningkat dengan baik. Akan tetapi berdasarkan hasil 

uji, persepsi guru tidak ada sangkut pautnya dengan persepsi siswa. Dengan kata 

lain, persepsi siswa terhadap iklim kelas tidak berhubungan dengan persepsi guru. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa 

implikasi atau dampak yaitu: 

1. Bagi Pendidikan 

Dampak penelitian ini bagi pendidikan adalah menjadi tolak ukur dalam 

membangun iklim kelas yang kondusif dan menyenangkan baik bagi guru 

maupun siswa. 

2. Bagi Guru 
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Dampak penelitian ini bagi guru adalah menjadi model refleksi iklim 

kelas dalam pembelajaran. Penelitian ini juga dapat menjadi motivasi 

tambahan bagi guru untuk menciptakan iklim kelas yang baik. 

3. Bagi Siswa 

Dampak penelitian ini bagi siswa adalah sebagai alat untuk menyadarkan 

betapa pentingnya iklim kelas bagi kelangsungan pembelajaran yang kondusif. 

 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa 

rekomendasi atau saran yang dapat diikuti yaitu: 

1. Bagi Pendidik 

Guru seharusnya lebih menyadari pentingnya iklim kelas untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga siswa dapat belajar dengan 

kondisi yang kondusif dan optimal. 

2. Bagi Peneliti  

Bagi peneliti yang berminat untuk melanjutkan atau mengkaji lebih 

dalam mengenai iklim kelas, sebaiknya mengambil lebih banyak sampel untuk 

hasil yang lebih akurat. Saat pengamatan di kelas pun sebaiknya direkam agar 

tidak ada hal yang terlewat dari iklim tiap kelas. 


