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BAB V  

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1.Simpulan 

Seluruh Siswa Farmasi pada salah satu Sekolah Menengah Kejuruan di Bandung 

memiliki nilai minat yang baik terhadap penggunaan matematika dalam mata pelajaran 

Biologi. Pada aspek manfaat, siswa Farmasi SMK tersebut setuju jika penggunaan matematika 

dapat bermanfaat dalam mata pelajaran Biologi. Pada aspek nilai pencapaian, siswa Farmasi di 

SMK tersebut cenderung merasa sangat penting jika memiliki kemampuan dalam matematis 

dapat membantu mereka untuk menyelesaikan masalah dalam mata pelajaran Biologi yang 

memerlukan Matematika dalam penyelesaian masalahnya. Sedangkan pada aspek kesulitan 

yang dirasakan, siswa Farmasi di SMK tersebut merasa cukup mengalami kesulitan saat 

menyelesaikan tugas Biologi yang di dalamnya menggunakan Matematika dalam penyelesaian 

masalahnya. Tetapi secara umum,  siswa Farmasi di SMK tersebut, baik itu siswa laki-laki dan 

perempuan, atau kelas 11 maupun 12, seluruhnya memiliki sikap yang baik terhadap sikap 

matematis-biologis.  

5.2. Implikasi 

Adapun Implikasi dari penelitian ini yang tercantum dalam point-point berikut: 

1. Instrumen dari MBVI, dapat digunakan pula oleh peneliti lain untuk mengukur sikap 

matematis-biologis siswa. Baik itu siswa SMA atau siswa SMP. Serta data yang ada dalam 

hasil penelitian dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk dilakukan penelitian 

lanjutan. 

2. Data yang didapatkan dalam penelitian ini akan diberikan kepada pihak sekolah. 

Selanjutnya, guru dapat merancang strategi pembelajaran khususnya dalam mata pelajaran 

Biologi yang relevan dengan hasil penelitian ini. 

5.3. Rekomendasi 

Berikut merupakan rekomendasi dari penelitian ini: 

1. Sebaiknya penelitian ini dilakukan pada salah satu sub Bab dalam materi Biologi agar 

dapat lebih jelas mendeskripsikan sikap matematis-biologis siswa. 

2. Dapat dilakukan penelitian lanjutan terkait sebab dari perbedaan persentase yang 

dihasilkan, dengan harapan hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan yang kuat untuk 

melakukan penelitian selanjutnya. 

3. Dapat dilakukan penelitian lanjutan untuk meningkatkan sikap matematis-biologis siswa 

Farmasi di salah satu SMK yang berada di Bandung.  


