
V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Ada perbedaan penggunaan media pembelajaran dalam menyampaikan materi ciri-ciri 

makhluik hidup pada SMP Berstandar Nasional di Bandar Lampung. 

2. Penguasaan materi ciri-ciri makhluk hidup oleh SMP Berstandar Nasional di Bandar 

Lampung, yang menggunakan media pembelajaran lebih tinggi dari KKM yang 

ditetapkan dari pada yang tidak menggunakan media pembelajaran. 

3. Seluruh guru pada SMP Berstandar Nasional di Bandar Lampung 

mengimplementasikan media pembelajaran tidak sesuai dengan RPP 

 

B. Saran 

 

 

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti menyarankan sebaiknya: 

1. Seharusnya guru menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan RPP yang 

ditulis. 

2. Dalam penelitian ini, pemberian soal postes yang digunakan untuk mengukur sejauh 

mana siswa memahami materi ciri-ciri makhluk hidup. Pemberian soal postes di 

mungkinkan kurang tepat untuk mengukur permasalah yang di teliti. Karena tidak 

semua soal postes yang di berikan mengacu pada semua indikator yang di cantumkan 

oleh guru dalam RPP. Sehingga perlu diadakan penelitian lanjutan berkenaan dengan 

masih kurangnya pemanfaatan media pembelajaran oleh guru biologi yang mendalam. 
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