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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang diperoleh selama 

penelitian dapat disimpulkan bahwa :  

1. Terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kognitif peserta 

didik antara kelas eksperimen yang diberi treatment penerapan kolaborasi 

strategi pembelajaran LSQ (Learning Start With A Question) dan IS 

(Information Search) denagn kelas kontrol dengan pembelajaran 

konvensional pada mata pelajaran biologi materi pokok filum chordata 

kelas X di MA Mazro’atul Huda di Demak, dengan nilai thitung > ttabel  yaitu 

1,834 > 1,67. 

2. Strategi pembelajaran LSQ (Learning Start With A Question) yang 

dikolaborasikan dengan strategi pembelajaran IS (Information Search) 

dapat berperan efektif terhadap hasil belajar peserta didik pada mata 

pelajaran biologi materi pokok filum chordata, dengan rata-rata nilai hasil 

belajar kognitif kelompok eksperimen adalah 74,4 dan kelompok kontrol 

adalah 70,3. 

 

B. SARAN-SARAN 

Berdasarkan pada simpulan diatas maka peneliti mengajukan saran-

saran sebagai berikut: 

1. Dalam pembelajaran biologi, dibutuhkan perencanaan, proses, dan 

evaluasi hasil pembelajaran yang dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. 

Dimana salah satu komponen dalam tujuan pembelajaran adalah 

penerapan strategi, metode dan model pembelajaran yang mampu 

menstimulus potensi berpikir peserta didik secara progesif dan terarah 

sesuai dengan konsep materi yang ada, sehingga aspek kognitif 
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berkembang sesuai dengan fungsinya untuk mendasari konsep 

perkembangan kemampuan psikomotorik dan afektif peserta didik. 

2. Penelitian lebih lanjut dibutuhkan untuk mengetahui apakah penerapan 

strategi pembelajaran LSQ (Learning Start With A Question) dan IS 

(Information Search) dapat berperan efektif pada materi dan mata 

pelajaran lain sebagaimana hasil yang diperoleh dari penelitian ini. 

Sehingga dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan terutama dalam 

kajian sains dan teknologi. 

 

C. PENUTUP 

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, peneliti dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dalam pembuatan skripsi ini, tentunya 

peneliti terdapat khilaf yang terucap oleh lisan maupun dalam tulisan. Hal itu 

disebabkan karena keterbatasan yang peneliti miliki. Oleh karena itu, kritik 

dan saran yang membangun dari para pembaca sangat peneliti harapkan untuk 

perbaikan. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti 

sendiri pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. 

 

 

 

 

 

 

 


