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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan      

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis tentang 

“Hubungan antara pengetahuan tentang virus dengan pola pikir 

tentang hidup sehat peserta didik kelas X MA Matholi’ul Huda 

Pucakwangi Pati tahun ajaran 2013/2014”, serta dengan 

perumusan masalah yang ada maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

Ada hubungan  positif antara pengetahuan tentang virus 

dengan pola pikir tentang hidup sehat peserta didik kelas  X MA 

Matholi’ul Huda Pucakwangi Pati tahun  ajaran 2013/2014. Hal 

ini dibuktikan diperolehnya rxy = 0,452 berada pada tingkat 

hubungan cukup kuat dan berada pada interval 0,40-0,599. 

Diperoleh koefisien determinannya sebesar 20,43% Hal ini 

menunjukkan ada pengaruh terhadap pola pikir tentang hidup 

sehat peserta didik kelas X MA Matholi’ul Huda Pucakwangi 

Pati tahun ajaran 2013/2014. Hal ini terbukti dengan di 

perolehnya thitung sebesar 3,203 dimana pada ttabel (1%) diperoleh 

sebesar 2,432 dan pada ttabel (5%) diperoleh sebesar 1,684. 

Dengan demikian dapat ditulis thitung = 3,203 > ttabel (1%) = 2,432 

> ttabel (5%) = 1,684. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

terdapat hubungan positif antara pengetahuan tentang virus 

dengan pola pikir tentang hidup sehat peserta didik kelas X MA 
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Matholi’ul Huda Pucakwangi Pati tahun ajaran 2013/2014 dan itu 

menunjukkan terima Ha dan tolak Ho. 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka 

peneliti mempunyai saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi guru 

Hendaknya setiap guru biologi selalu memberikan 

motivasi untuk memiliki pola pikir tentang hidup sehat pada 

peserta didik, karena dalam mata pelajaran biologi banyak 

materi yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran 

berbasis kesehatan dan memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk mempraktekkannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

2. Bagi peserta didik 

Memiliki pola pikir tentang hidup sehat sangat perlu 

untuk dimiliki oleh setiap peserta didik, karena dengan 

mengetahui pentingnya memiliki pola pikir tentang hidup 

sehat peserta didik diharapkan untuk mengaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari karena bukan hanya untuk diri sendiri 

saja tetapi juga bermanfaat untuk orang lain. 

 

 

 

 


