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BAB V 

PENUTUP 

 

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil pada Bab 

IV untuk menjawab persoalan penelitian yang diajukan dalam 

tesis ini, maka pada Bab V ini merupakan penutup yang 

terbagi menjadi dua bagian yaitu bagian pertama kesimpulan 

yang digunakan sebagai dasar dan bagian kedua yaitu saran.  

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis penelitian yang 

diajukan dan pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

Ada perbedaan prestasi hasil belajar siswa yang 

diajarkan dengan metode pembelajaran mekanistik dan 

metode pembelajaran animasi pada siswa kelas VII SMP N 9 

Salatiga. Pada kelompok yang diajar dengan metode 

pembelajaran mekanistik (nilai rata–rata 74.34) ada perbedaan 

prestasi belajar dari metode pembelajaran animasi (nilai rata-

rata 84.01).   

Metode yang terbukti meningkatkan prestasi hasil 

belajar fisika siswa dengan materi pemantulan cahaya dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan metode 

pembelajaran animasi. Akan tetapi dalam penggunaan 

animasi lebih tepat jika diterapkan pada aspek Analisis. 
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Siswa kelas VII SMP N 9 Salatiga, ternyata mempunyai 

kemampuan yang baik dalam mengerjakan soal-soal materi 

pemantulan cahaya. 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Implikasi Terapan 

Setelah penelitian ini berhasil membuktikan bahwa 

prestasi belajar fisika siswa lebih baik dengan menggunakan 

metode pembelajaran animasi, maka peneliti memberi 

masukan bagi: 

1. Bagi Kepala Sekolah selaku pimpinan di sekolah 

untuk dapat memberikan kesempatan bagi para guru 

untuk dapat mengikuti seminar atau pelatihan 

tentang metode pembelajaran animasi dan dapat 

menerapkannya di dalam kelas. 

2. Bagi para guru diharapkan agar dalam melakukan 

proses belajar mengajar tidak hanya menggunakan 

metode pembelajaran mekanistik saja tetapi dapat 

menggunakan metode pembelajaran animasi juga di 

kelas, karena cara ini dapat meningkatkan prestasi 

belajar fisika siswa secara signifikan. 

3. Bagi siswa agar menggunakan metode pembelajaran 

animasi dalam pembelajaran fisika, sehingga 

mencapai prestasi hasil belajar fisika yang lebih baik 

dan optimal di sekolah.   
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5.2.2 Implikasi Penelitian Lanjutan 

Walaupun dalam penelitian ini dapat memberikan hasil 

positif yaitu dapat memperbaiki prestasi belajar fisika siswa 

menjadi lebih baik, namun peneliti berharap ada penelitian 

lanjutan tentang penggunaan metode pembelajaran animasi 

untuk aspek yang lain dan juga pada jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi lagi, sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua. 

 


