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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian profil kesulitan pembelajaran online 

materi kingdom animalia pada siswa kelas X di SMAN 1 Durenan 

Trenggalek peneliti telah memaparkan hasil data pada bab sebelumnya 

dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan angket. Berikut 

disajikan kesimpulan dari hasil data tersebut diantaranya :  

1. Perencanaan Pembelajaran online yang dilaksanakan oleh guru 

Biologi SMAN 1 Durenan Trenggalek berupa persiapan yang 

dilakukan guru membuat RPP Daring satu lembar yang memuat 

persiapan media pembelajaran, sumber belajar, dan kegiatan 

pembelajaran yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan 

penutup serta melakukan penilaian atau evaluasi  

2. Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di SMAN 1 Durenan 

Trenggalek adalah dengan memanfaatkan platform digital 

menggunakan google classroom dan grub WhatsApp. Guru 

memberikan materi atau tugas melalui google classroom berupa teks, 

video, atau link. Siswa membuat folder drive atau folder tugas dan 

mengirimkan linknya, link tersebut akan digunakan untuk 

mempermudah pengumpulan tugas 
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3. Kesulitan pembelajaran online siswa kelas X di SMAN 1 Durenan 

Trenggalek meliputi faktor yang berasal dari luar yang disebabkan 

karena faktor internal yaitu faktor kesulitan yang muncul dari dalam 

diri siswa dan faktor eksternal yaitu faktor yang kesulitan yang 

muncul dari luar diri siswa. 

4. Faktor penyebab kesulitan belajar pada siswa kelas X SMAN 1 

Durenan meliputi (a) Kurangnya minat dan motivasi belajar siswa, (b) 

kurangnya penguasaan materi (c) Kurangnya semangat siswa, (d) 

kurangnya pengawasan orangtua, (e) Lingkungan rumah yang tidak 

kondusif (f) Kurangnya media /alat pembelajaran, (g) Gaya mengajar 

guru membosankan (h) kurangnya sarana prasarana. 

5. Upaya dalam mengatasi faktor kesulitan belajar siswa kelas X di 

SMAN 1 Durenan Trenggalek antara lain (a) memberikan reward atau 

penghargaan dalam bentuk hadiah,pujian atau ucapan selamat ketika  

siswa berhasil menyelesaikan tugasnya (b) membuat bimbingan online 

dengan melalui perbaikan cara belajar siswa dan melalui peningkatan 

motivasi belajar, penanaman prinsip-prinsip belajar (c) memberikan 

motivasi pembelajaran dan pemberian nasehat bahwa diperlukan 

semangat untuk maju agar dapat meraih kesuksesan. (d)menjalin 

komunikasi dengan orangtua siswa melalui paguyuban sekolah (e)  

melibatkan konselling melalui bimbingan pribadi sosial untuk 

mengkomunikasikan keadaan di lingkungan rumah untuk membentuk 
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kesadaran orangtua (f) kreatif dengan merancang rencana 

pembelajaran dan materi  yang simpel tapi berbobot atau berkualitas 

(g) mengubah cara mengajar yang monoton yaitu dengan menerapkan 

variasi mengajar, variasi media bahan pengajaran, variasi interaksi 

guru dan siswa (h) memenuhi sarana dan prasarana yang belum 

dimiliki. 

 

B. Saran  

Berdasarkan dari hasil kesimpulan yang telah dipaparkan maka peneliti 

memberikan saran dan masukan guna meningkatkan mutu pembelajaran 

biologi khususnya pembelajaran biologi berbasis online yang akan terus 

berlangsung selama adanya pandemi corona belum berakhir.  

1. Bagi Pendidik  

Dalam pembelajaran, hendaknya guru lebih mempetatikan kesulitan-

kesulitan siswa dan segera melakuakn upaya untuk mengatasinya dan 

menggunakan metode yang lebih menarik agar siswa tidak gampang 

bosan dan lebih antusias mengikuti pembelajaran 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih mendalami mengenai 

kesulitan belajar biologi materi kingdom animalia dan juga diharapkan 

penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian 

selanjutnya sehingga diharapkan dapat memperkaya penemuan-

penemuan lainnya. 
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3. Bagi siswa  

Siswa diharapkan dapat lebih semangat dan aktif mengikuti 

pembelajaran online dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru 

meskipun pembelajaran yang dilakukan tidak tatap muka agar 

kesulitan-kesulitan yang dialami dapat berkurang.  

4. Bagi Instansi terkait  

Bagi instansi terkait diharapkan lebih berupaya memberikan sarana 

dan prasarana, menyediakan fasilitas yang lebih baik lagi agar 

pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan juga sangat membantu 

menunjang kegiatan belajar.  

 


