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BAB V 

SIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

 
A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap peserta didik 

kelas VIII MTs Yarobi Grobogan Tahun Ajaran 2009/2010 diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

“Hasil belajar peserta didik yang diajar dengan pembelajaran STAD 

(Student Teams Achievement Division) dengan media komik lebih baik 

daripada peserta didik yang diajar dengan menggunakan metode ceramah. Hal 

ini dapat dilihat dari rata-rata hasil belajar peserta didik yaitu rata-rata peserta 

didik kelas eksperimen =78.53 sedangkan rata-rata peserta didik kelas kontrol 

= 70.39. Berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan uji perbedaan rata-

rata (uji t-test) diperoleh hitungt  = 4.198 dan tabelt =1,67 karena hitungt  > tabelt  

berarti Ho ditolak, terlihat bahwa hasil belajar kedua kelompok tersebut 

berbeda secara signifikan/nyata. Maka dapat dikatakan bahwa pembelajaran 

STAD (Student Teams Achievement Division) dengan media komik lebih 

efektif daripada pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah terhadap 

hasil belajar biologi materi pokok sistem pencernaan pada manusia di MTs 

Yarobi Grobogan tahun ajaran 2009/2010.” 

 

B. Saran-saran 

Mengingat pentingnya pendekatan pembelajaran STAD (Student Teams 

Achievement Division) dengan media komik terhadap hasil belajar, maka 

peneliti mengharapkan beberapa hal yang berhubungan dengan masalah 

tersebut diatas sebagai berikut: 

1. Bagi Guru Biologi 

a. Agar pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat berjalan dengan baik, 

maka guru harus memikirkan dan membuat perencanaan secara 

seksama sebelum melakukan pembelajaran sehingga dapat 
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meningkatkan kesempatan belajar bagi peserta didik dan memperbaiki 

kualitas mengajarnya.  

b. Hendaknya pembelajaran dirancang sedemikian rupa dan memperkaya 

variasi mengajar diantaranya dengan menggunakan media komik. Hal 

ini untuk mengantisipasi kejenuhan yang dialami oleh peserta didik, 

serta lebih meningkatkan minat peserta didik untuk membaca sehingga 

dapat meningkatkan hasil belajarnya. Dan selalu memantau 

perkembangannya terutama dari perilaku, pemikiran dan pemahaman 

terhadap materi yang diajarkan.  

c. Pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan kooperatif STAD pada 

mata pelajaran biologi agar dapat dilakukan tidak hanya sampai pada 

selesainya penelitian ini saja, akan tetapi dilanjutkan dan dilaksanakan 

secara kontinyu sebagai program untuk meningkatkan hasil belajar.  

d. Diharapkan guru dapat mengenalkan dan melatihkan ketrampilan 

kooperatif sebelum atau selama proses  pembelajaran agar peserta 

didik mampu menemukan dan mengembangkan sendiri fakta dan 

konsep serta dapat menumbuhkan dan mengembangkan sikap 

kerjasama. 

2. Bagi peserta didik 

Dalam proses pembelajaran diharapkan peserta didik dapat meningkatkan 

hubungan sosial yang positif antar pribadi peserta didik dari latar belakang 

yang berbeda. 

3. Bagi sekolah 

a. Dapat memberikan sumbangan yang baik dalam rangka peningkatan 

kemampuan peserta didik pada mata pelajaran biologi dan 

menciptakan masyarakat sekolah yang memiliki jiwa kerja sama. 

b. seluruh pihak sekolah hendaknya mendukung dalam kegiatan 

pembelajaran yang berlangsung 

c. Memfasilitasi proses pembelajaran dengan melengkapi sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan. 



 67 

d. Kepada semua pihak sekolah terutama para pendidik, sudah 

seharusnya meningkatkan kompetensi termasuk kompetensi 

professional serta membekali diri dengan pengetahuan yang luas, 

karena sesungguhnya kompetensi yang dimiliki oleh guru sangat 

mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran yang akhirnya akan 

dapat menghasilkan peserta didik yang berprestasi, berbudi pekerti 

luhur, dan berakhlaqul karimah yang mampu berdampak positif pada 

perkembangan dan kemajuan sekolah. 

 

C. Penutup 

Alhamdulillah, Puji syukur senantiasa panjatkan kehadirat Allah 

SWT, atas segala limpahan rahmat dan petunjuk yang telah diberikan, 

sehingga penyusunan skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. 

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu 

penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari 

semua pihak. Namun demikian harapan penulis ialah semoga hasil penulisan 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada 

umumnya.   


