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BAB V 

SIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang studi komparasi 

hasil belajar biologi (materi pokok sistem saraf pada manusia) antara 

pembelajaran dengan menggunakan multimedia berbasis komputer dan 

metode diskusi di MAN Lasem kelas XI Tahun 2008/2009 penulis mengambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

Dari hasil tes yang telah dilakukan diperoleh rata-rata hasil belajar (post 

test) kelompok yang menggunakan multimedia berbasis komputer adalah 

77,24, sedangkan rata-rata hasil belajar (post test) kelompok yang 

menggunakan metode diskusi adalah 71,76. Berdasarkan hasil uji komparasi 

(uji t-test) yaitu diperoleh thitung = 2,830 dan ttabel = 1,66. Karena thitung > ttabel 

berarti Ho ditolak, terlihat bahwa hasil belajar antara kelompok yang 

menggunakan multimedia berbasis komputer dan metode diskusi berbeda 

secara signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil belajar 

biologi (materi pokok sistem saraf pada manusia) antara pembelajaran dengan 

menggunakan multimedia berbasis komputer dan metode diskusi di MAN 

Lasem kelas XI Tahun 2008/2009. 

  

B. Saran-saran 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis 

mempunyai saran-saran sebagai berikut: 

1.  Pada Guru Biologi   

a) Setiap guru sebaiknya lebih memperhatikan hasil belajar siswa, 

terutama dalam kegiatan belajar mengajar berlangsung. Sebaiknya 

proses belajar mengajar memanfaatkan media pembelajaran, dengan 

begitu pembelajaran akan menjadi menyenangkan dan diharapkan 

siswa menjadi lebih paham sehingga pengetahuan yang didapat lebih 

lama tersimpan dalam ingatan. 



 

 

70 

b) Multimedia berbasis komputer dapat digunakan sebagai media untuk 

menyampaikan pembelajaran terutama untuk materi yang bersifat 

abstrak (materi yang memerlukan penggambaran lebih nyata), 

sehingga penyampaian materi lebih jelas, menarik dan menyenangkan.  

2.  Pihak Sekolah 

a. Hendaknya seluruh pihak sekolah mendukung dengan menyediakan 

multimedia berbasis komputer yang dibutuhkan oleh  para guru. 

b. Kepada semua pihak sekolah terutama para pendidik, sudah 

seharusnya meningkatkan kompetensi serta membekali diri dengan 

pengetahuan yang luas. Karena kompetensi yang dimiliki oleh guru 

sangat mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran yang akhirnya 

dapat menghasilkan peserta didik yang berprestasi, berbudi pekerti 

luhur dan berakhlaqul karimah yang mampu berdampak positif pada 

perkembangan dan kemajuan sekolah.  

  

C. Penutup 

Puji syukur senantiasa penulis 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 bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada 

umumnya. 

 
 
 
 


