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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dalam rangka pembahasan skripsi yang berjudul 

“PENGARUH SIKAP PESERTA DIDIK DALAM METODE RESITASI 

TERHADAP HASIL BELAJAR BIOLOGI MATERI HORMON KELAS XI MAN 

BAWU JEPARA”, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

 
1. Pelaksanaan metode pembelajaran berupa metode resitasi pada pembelajaran 

biologi materi hormon di kelas XI MAN Bawu Jepara menjadikan  peserta 

didik dapat membina kebiasaannya untuk mencari dan mengolah sendiri 

informasi yang didapat kemudian mempresentasikannya. Sehingga dapat 

terwujud integritas pengalaman dan pelajaran peserta didik dan rasa tanggung 

jawab yang tinggi. 

2. Hasil belajar paserta didik pada pembelajaran biologi materi hormon di kelas 

XI MAN Bawu Jepara mempunyai kualitas yang cukup baik. Hal ini terbukti 

dari perolehan nilai yang dihasilkan masing-masing peserta didik dalam 

ulangan harian mereka. 

3. Berdasarkan analisis uji hipotesis dapat diketahui bahwa penggunaan metode 

resitasi di kelas XI MAN Bawu Jepara berpengaruh terhadap hasil belajar 

materi hormon. Hal ini dapat diketahui dari analisis data bahwa metode 

resitasi memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil belajar Biologi materi 

hormon, dimana diperoleh rxy sebesar  0.462. Kemudian pada uji t diperoleh t 

hitung sebesar 4,688. Pada taraf signifikan 5% didapatkan rt adalah 1.671 dan 

taraf signifikan 1% didapatkan  rt adalah 2,390. Karena rxy > rt  , maka hasilnya 

signifikan. Penggunaan metode resitasi yang tepat, yakni sesuai dengan 

langkah-langkah yang ada dapat memanfaatkan kecenderungan peserta didik 

untuk mengintegrasikan antara pengalaman yang ia peroleh dengan 
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pengetahuan yang ia punya. Hal tersebut juga dibuktikan dengan persamaan 

garis linear regresinya adalah Ŷ = 0.387X + 45.791. 

Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis yang 

diajukan dengan bunyi “adanya pengaruh sikap siswa yang positif dalam 

penggunaan metode resitasi terhadap hasil belajar biologi materi hormon 

peserta didik kelas XI di MAN Bawu Jepara” adalah dapat diterima. 

 

B. Saran-saran 

Demi perbaikan dan peningkatan pendidikan, maka peneliti kiranya dapat 

memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi kepala sekolah supaya meningkatkan mutu pendidikan dengan 

menerapkan dan mensosialisasikan pendekatan-pendekatan yang berkualitas 

dalam pendidikan. 

2. Bagi guru supaya lebih meningkatkan kinerjanya dan supaya menguasai 

tujuan pendidikan yang harus dicapai dan mengembangkan strategi 

pembelajaran sehingga peserta didik dapat menerima materi pelajaran dengan 

baik. 

3. Bagi peserta didik supaya lebih giat dalam belajar dan mengikuti aktifitas 

pembelajaran di sekolah.  

4. Bagi masyarakat supaya lebih berperan aktif dalam memajukan pendidikan 

nasional. 

 

C. Penutup 

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat 

dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari akan 

keterbatasan dan kemampuan, sehingga skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. 

Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan 



 

 

61

kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak 

yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. 

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan bisa 

memberikan sumbangan pemikiran demi kemajuan dunia pendidikan khususnya 

bagi penulis dan pembaca pada umumnya. 


