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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1.  Model pembelajaran biokimia melalui analisis kasus olahraga (MAKOR) yang 

cukup efektif untuk meningkatkan literasi sport-biochemistry mahasiswa ilmu 

keolahragaan berbentuk siklus-siklus yang masing-masing terdiri atas 5 tahap 

kegiatan, yaitu: exploration, description, explanation, discussion, evaluation dan 

remedial, serta menyelesaikan dua jenis tugas (tugas individu dan tugas kelompok 

hasil diskusi).   

2. Kemampuan mahasiswa dalam mendeskripsikan dan menjelaskan kasus olahraga 

mengalami peningkatan sedangkan dalam mengeksplorasi kasus mengalami 

penurunan. Nilai rata-rata tugas mahasiswa dalam mendeskripsikan kasus olahraga 

meningkat dari 6,74 menjadi 12,31 dengan nilai N-gain sebesar 41,03% (kategori  

cukup). Nilai rata-rata tugas mahasiswa dalam menjelaskan kasus olahraga 

meningkat dari 0,74 menjadi 13,97 dengan nilai N-gain sebesar 23,38% (kategori 

rendah). Sebaliknya, nilai rata-rata tugas mahasiswa dalam mengeksplorasi kasus 

olahraga berkurang dari 16,11 menjadi 14,39 dengan nilai N-gain sebesar 12,38% 

(kategori rendah).  
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3. Model pembelajaran biokimia MAKOR yang dikembangkan cukup efektif 

meningkatkan literasi sport-biochemistry mahasiswa yang ditunjukkan melalui nilai 

mean N-gain LiSBi mahasiswa kelompok eksperimen sebesar 34,36% pada kategori 

sedang.  

4. Setelah mengikuti pembelajaran biokimia melalui MAKOR, literasi sport-

biochemistry mahasiswa (LiSBi) mengalami peningkatan. Level LiSBi mahasiswa 

meningkat dari level-2 (nominal) sampai dengan level-5 (multidimensional). 

5. Model pembelajaran biokimia MAKOR yang dikembangkan belum cukup efektif 

meningkatkan kemampuan mahasiswa memahami aspek-aspek biokimia dan 

mengaplikasikannya dalam menjelaskan kasus-kasus olahraga karena masih 

tergolong pada kategori rendah (N-gain: 19,22%), tetapi cukup efektif 

meningkatkan kemampuan menginterpretasi dan menyimpulkan karena tergolong 

pada kategori sedang (N-gain: 43,61%).  

6. Model pembelajaran biokimia MAKOR yang dikembangkan belum dapat 

membangun persepsi positif mahasiswa tentang matakuliah biokimia karena jumlah 

siklus yang terbatas, sehingga belum mampu melewati konflik kognitif mahasiswa. 

7. Keunggulan model pembelajaran biokimia MAKOR adalah daya akomodasinya 

yang tinggi terhadap tingkat kemampuan mahasiswa karena jumlah siklus 

tergantung pada tingkat kemampuan mahasiswa. Semakin rendah kemampuan 

mahasiswa yang terlibat, semakin besar jumlah siklus yang diperlukan. Kelemahan 

model MAKOR, semakin banyak jumlah siklus, dosen akan semakin banyak 

melakukan kegiatan evaluasi tugas mahasiswa dalam menganalisis kasus dan 
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remidial. Selain itu, dalam setiap kasus olahraga terdapat banyak aspek biokimia, 

sehingga diperlukan pemahaman lintas pokok bahasan dalam setiap siklus MAKOR. 

   

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil kajian terhadap penerapan model pembelajaran biokimia 

melalui analisis kasus olahraga (MAKOR) dihasilkan empat rekomendasi sebagai 

berikut: 

1. Model MAKOR dapat digunakan dalam semua pembelajaran matakuliah berbasis 

sport science, seperti: fisiologi, ilmu gizi, biomekanika dan psikologi untuk 

membantu mahasiswa memahami dan menerapkan konsep, hukum dan teori sport 

science dalam konteks olahraga yang sesuai dengan bidang spesialisasinya. 

2. Model MAKOR dapat digunakan dalam pembelajaran sains di berbagai program 

studi di luar program studi sains, seperti: tehnik, industri, pertanian, tata boga/gizi, 

dan kesehatan, untuk membantu mahasiswa memahami dan menerapkan konsep, 

hukum dan teori sains sesuai dengan konteksnya masing-masing. 

3. Model MAKOR dapat digunakan dalam pembelajaran sains di berbagai jenjang 

pendidikan untuk membantu siswa/mahasiswa memahami konsep, hukum dan teori 

melalui fenomena terkait sains sesuai dengan kebutuhan pada setiap jenjang 

pendidikan, bahkan jika terus menerus dilakukan akan dapat membangun persepsi 

positif siswa/mahasiswa terhadap sains. 

4. Jumlah siklus dalam pembelajaran MAKOR fleksibel, disesuaikan dengan tingkat 

kemampuan mahasiswa. Untuk mahasiswa berkemampuan rendah, diperlukan 

jumlah siklus yang relatif lebih banyak. 
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5. Tahap menjelaskan kasus merupakan tahap yang paling utama dalam MAKOR dan 

paling sulit dikerjakan mahasiswa, sehingga perlu dijadikan sebagai fokus perhatian 

dalam remidial, seperti dengan memberikan lebih banyak contoh menjelaskan 

kasus.    


