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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data penguasaan konsep dapat disimpulkan bahwa 

perhitungan data pretest pada kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 dilakukan 

dengan uji kesamaan nilai pretest U-Mann Whitney. Perhitungan tersebut 

menunjukkan adanya perbedaaan penguasaan konsep siswa tentang sistem 

pencernaan hewan. Oleh karena itu untuk mengetahui pengaruh media video 

demonstrasi pembedahan hewan dengan melakukan uji perbedaan pada nilai N-gain. 

Hasil pengujian rata-rata nilai N-gain menunjukkan adanya perbedaan 

penguasaan konsep sistem pencernaan hewan yang signifikan antara kelas 

eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2. Nilai rata-rata N-gain pada kedua kelas 

termasuk dalam kategori sedang. Namun, nilai rata-rata N-gain pada kelas 

eksperimen 1 lebih tinggi yaitu 0,53 dibandingkan kelas eksperimen 2 yaitu 0,38. 

Berdasarkan hasil pengujian rata-rata nilai N-gain pada kedua kelas bahwa 

penggunaan media video demonstrasi pembedahan hewan berpengaruh secara 

signifikan terhadap penguasaan konsep siswa tentang sistem pencernaan hewan. 

 

B  Saran 

1. Media video demonstrasi pembedahan hewan dapat digunakan sebagai alternatif 

untuk meningkatkan penguasaan konsep pada materi sistem pencernaan hewan. 

2. Apabila pembelajaran tanpa menggunakan video pembelajaran, maka perlu 

ditunjang dengan peralatan serta perlengkapan praktikum yang lebih memadai, 

perlu adanya pembiasaan kepada siswa untuk melakukan pembedahan agar dapat 

mengurangi rasa takut, jijik, dan geli. 
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3. Perlu adanya pembiasaan dalam pembedahan hewan serta peningkatan 

keterampilan guru dalam membedah. 

4. Penelitian mengenai media video demostrasi pembedahan hewan belum 

dilakukan pada materi lain pada mata pelajaran Biologi. 

5. Aspek yang diukur masih terbatas pada penguasaan konsep. Aspek yang lain 

disarankan untuk diukur juga misalnya Keterampilan Proses Pains (KPS) dan 

pengetahuan prosedural. 


