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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap data penelitian, dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) multimoda 

representasi dapat meningkatkan keterampilan klasifikasi dan penguasaan konsep 

siswa pada pembelajaran Kingdom Animalia di SMA. Keterampilan klasifikasi 

tertinggi di kelas eksperimen dicapai pada indikator keterampilan klasifikasi: 

memberi nama kelompok. Pencapaian nilai rata-rata penguasaan konsep siswa di 

kelas eksperimen juga lebih tinggi dibandingkan dengan penguasaan konsep siswa 

di kelas kontrol. Berdasarkan pengujian statistik didapatkan hasil bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan dari nilai rata-rata posttest pada kemampuan penguasaan 

konsep siswa antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol (α: 0,05; df: 65). 

Penggunaan LKPD multimoda representasi selama pembelajaran direspon baik 

oleh siswa, terutama dalam pengerjaan LKPD kedua, yaitu kegiatan 

mengelompokkan hewan menggunakan kunci determinasi. Sebanyak 24 siswa atau 

sebesar 69% siswa menyatakan sangat setuju bahwa penggunaan kunci determinasi 

pada LKPD memudahkan mereka dalam melakukan kegiatan klasifikasi hewan. 

Hal ini menunjukkan bahwa moda representasi kunci determinasi efektif digunakan 

untuk mengembangkan keterampilan klasifikasi siswa selama pembelajaran 

Invertebrata. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kekurangan dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang 

dapat direkomendasikan untuk perbaikan selanjutnya, yaitu: 

a. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dalam rangka mengetahui efektivitas 

LKPD multimoda representasi yang dikembangkan pada kompetensi dasar 

materi biologi yang lain.  
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b. Pada penelitian ini, LKPD multimoda representasi yang digunakan masih 

terbatas pada beberapa moda representasi yang disusun oleh peneliti sesuai 

dengan petunjuk penyusunan LKPD. Pada penelitian selanjutnya dapat 

dikembangkan LKPD representasi yang mengintegrasikan ragam moda. 

c. Dalam penelitian ini, LKPD multimoda representasi digunakan untuk 

mengukur keterampilan klasifikasi dan penguasaan konsep siswa. Pada 

penelitian selanjutnya, LKPD multimoda representasi ini dapat 

dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan keterampilan siswa yang 

lain. 


