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BAB V 

SIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penggunaan media visual dalam penelitian siklus I menggunakan bagan 

skematik alat pencernaan manusia yang dibuat dalam ukuran besar yang 

ditempel di depan kelas sehingga dapat dilihat semua siswa yang ada di 

dalam kelas. Pada siklus selanjutnya untuk menambah kejelasan gambar 

media visual yang berupa bagan skematik dibuat juga dalam ukuran kecil 

yang dibagikan pada tiap siswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar. 

Agar pembelajaran dengan menggunakan media visual ini lebih bervariasi 

dalam siklus II ini, pembelajaran tidak hanya menggabungkan penggunaan 

media visual dengan metode demonstrasi seperti pada siklus I tetapi juga 

dengan menggunakan metode diskusi. Penggabungan media dengan 

metode yang tepat dapat membuat siswa lebih termotivasi sehingga hasil 

belajar mereka dapat meningkat. 

2. Hasil belajar siswa dengan penggunaan media visual khususnya pada 

materi pokok sistem pencernaan mengalami peningkatan yaitu dari nilai 

pra siklus pada penelitian ini menghasilkan nilai rata-rata 63,33 dengan 

ketuntasan belajar 35,89% meningkat menjadi rata-rata 68,46 dengan 

ketuntasan belajar 58,97% pada siklus I. Akan tetapi hasil tersebut belum 

memenuhi indikator keberhasilan yaitu siswa telah memperoleh nilai 

minimal 70 dengan ketuntasan belajar 80%. Sehingga dilaksanakan siklus 

II  yang mengahasilkan rata-rata nilai siswa 81,54 dengan ketuntasan 

82,05%. 
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B. SARAN 

Berdasarkan penelitian di atas dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut. 

1. Dalam pembelajaran biologi guru harus mampu memilih media dan 

metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan 

kepada siswa agar peserta didik merasa mudah dalam memahami materi. 

2. Bagi sekolah, diharapkan sedikit demi sedikit dapat melengkapi sumber 

belajar (buku/ alat peraga) sehingga siswa lebih termotivasi untuk 

meningkatkan prestasi belajarnya dengan fasilitas yang ada.  

 

C. PENUTUP 

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, peneliti tak lupa 

mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas Rahmat, 

Taufiq dan Hidayah-Nya. 

Peneliti menyadari adanya kekurangan dan kelemahan yang ada 

dalam skripsi ini, oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak tetap 

peneliti harapkan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi peneliti pada 

khususnya dan pembaca pada umumnya. 

Akhirnya tak lupa peneliti sampaikan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah membantu sepenuhnya dalam menyelesaikan skripsi ini, 

semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Amin. 

 

 
 


