
BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah penulis lakukan tentang Efektivitas CD Interaktif dan Alat 

Peraga Sebagai Media Pada Materi Pokok Sistem Gerak Manusia dalam Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Kelas VIII di MTs NU 02 Al Ma’arif Boja Kendal diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pembelajaran biologi materi pokok sistem gerak manusia dengan menggunakan media 

CD interaktif dan alat peraga, lebih efektif dari pada pembelajaran tanpa menggunakan 

media CD interaktif dan alat peraga. Karena dengan penerapan pembelajaran biologi 

materi pokok sistem gerak manusia dengan menggunakan media CD interaktif dan alat 

peraga dapat meningkatkan hasil belajar siswa dibandingkan dengan pembelajaran tanpa 

menggunakan media CD interaktif dan alat peraga.  

2. Pembelajaran biologi materi pokok sistem gerak manusia dengan menggunakan media 

CD interaktif dan alat peraga efektif terhadap hasil belajar siswa. Sehingga hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran biologi materi pokok sistem gerak manusia dengan 

menggunakan media CD interaktif dan alat peraga lebih baik dari pada siswa yang diajar 

tanpa menggunakan   media CD interaktif dan alat peraga. Dari hasil tes yang telah 

dilakukan, diperoleh nilai rata-rata untuk kelas eksperimen adalah 67,62  nilai terendah 

40 dan nilai tertinggi 90, dan siswa yang tuntas KKM  32 siswa dan yang belum tuntas 

KKM 8  siswa. Sementara nilai rata-rata kelas kontrol adalah 57,12 nilai terendah  35 dan 

nilai tertinggi  80, dan siswa yang sudah tuntas KKM  17 siswa dan siswa yang belum 

tuntas KKM 23  siswa. Berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan uji t-test 

diperoleh hitungt = 3,624 dan tabelt  = 1,66 karena  hitungt  > tabelt  maka signifikan dan 

hipotesis yang diajukan dapat diterima.) Dengan demikian maka hasilnya dapat 

dikemukakan bahwa “ Media CD interaktif dan alat peraga efektif  dalam meningkatkan 

hasil belajar biologi materi sistem gerak manusia siswa MTs NU 02 Al Ma’arif Boja 

Kendal” 

 

 
B. Saran 



Berkaitan dengan pembahasan hasil penelitian, bahwa pembelajaran Biologi  

dengan menggunakan CD interaktif dan alat perga lebih efektif dalam meningkatkan hasil 

belajar Biologi. Berdasarkan kenyataan yang ada, maka saran-saran yang dapat diberikan 

adalah sebagai berikut: 

 

1. Kepada guru mata pelajaran biologi bahwa tidak semua materi cocok di ajarkan dengan 

pembelajaran yang sama. Untuk itu adanya media CD interaktif dan alat peraga yang 

tepat sesuai dengan materi. Salah satunya dalam materi pokok sistem gerak manusia 

dapat menggunakan media CD interaktif dan alat peraga. Sehingga materi yang 

sebelumnya bersifat abstrak dapat lebih dikongkritkan lagi jadi untuk mempelajarinya 

jadi lebih mudah. 

2. Dalam proses belajar biologi sebaiknya guru memberikan kesempatan bagi peserta didik 

untuk megalami sendiri proses mendapatkan pengetahuan dengan potensi yang sudah ada 

pada peserta didik sehingga pengetahuan yang didapat oleh peserta didik lebih tahan lama 

karena peserta didik mengalami  sendiri apa yang dipelajari. Guru hanya berperan sebagai 

pembimbing dan fasilitator. 

 

C. Penutup 

Demikianlah skripsi ini saya buat, kiranya dalam penulisan dan pembahasan skripsi 

ini masih memiliki kekurangan maupun kesalahan baik kata, kalimat, kutipan, dan 

sebagainya, maka saran dan kritik serta masukan yang konstruktif sangat penulis harapkan 

demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis berdo’a, semoga 

skripsi ini bermanfaat dan apa yang telah penulis kerjakan mendapat ridho-Nya, amin 

yarobbal ‘alamin. 

 
 
 
 

Frekuensi 
Absolut 


