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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengolahan data yang dilakukan oleh 

peneliti mengenai pengaruh pembelajaran melalui kegiatan observasi dan 

penggunaan media puzzle layers terhadap pemahaman konsep konsep daur hidup 

hewan dikelas IV SD Negeri Pejaten 2 Kecamatan Kramatwatu Kabupaten 

Serang, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1.  Terdapat perbedaan pemahaman konsep antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol pada hasil data pretest sebelum perlakuan. Uji hipotesis (uji-t) data 

pretest dapat diperoleh signifikansi 0,043. Kelas kontrol pada pretest 

memiliki rata-rata 44,83, nilai minimum sebesar 20 dan maksimum sebesar 

70. Sedangkan kelas eksperimen pada pretest memiliki nilai rata-rata 51,33, 

nilai minimum sebesar 25 dan maksimum sebesar 70. 

2. Terdapat perbedaan pemahaman konsep antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol setelah perlakuan. Hasil uji-t didapatkan nilai signifikansi sebesar 

0,000. Kelas eksperimen memiliki rata-rata 48,6, nilai minimum sebesar 30 

dan maksimum 75. Sedangkan kelas kontrol memiliki rata-rata 55,16 dengan 

minimum 30 dan maksimum 80. 

3.  Terdapat perbedaan pemahaman konsep konsep pada kelas eksperimen 

sebelum dan sesudah perlakuan. Uji-t kelas eksperimen diperoleh signifikansi 

0,000. Hasil data pretest kelas eksperimen nilai minimum sebesar 25 dan 

nilai maksimum sebesar 70 memiliki rata-rata sebesar 51,33, sedangkan hasil 

data posttest kelas eksperimen didapatkan nilai minimum sebesar 50 dan nilai 

maksimum sebesar 100, dan memiliki rata-rata sebesar 75,5. 
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B. Saran  

  Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan, terdapat beberapa saran yang 

ingin disampaikan peneliti sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

Pembelajaran dengan menggunakan kegiatan observasi dan media puzzle 

layers ini dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa dalam belajar. Untuk 

itu disarankan kepada guru agar menerapkan pembelajaran tersebut karena 

anak lebih dapat memahami dan menjadi semakin menarik bagi siswa. 

2. Bagi Sekolah 

Pihak sekolah diharapkan dapat mendorong para guru untuk menerapkan 

pembelajaran tersebut agar siswa lebih semangat dan kreatif. 

3. Bagi peneliti lain 

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dalam menerapkan kegiatan observasi 

dan penggunaan media puzzle layers tidak hanya untuk materi daur hidup 

kupu-kupu saja, melainkan daur hidup hewan lainnya. Agar siswa lebih 

memahami secara keseluruhan proses daur hidup hewan. 


