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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa melalui penerapan alat evaluasi Wondershare Quiz Creator pada mata 

pelajaran Biologi sebagai sarana evaluasi pembelajaran dapat memberikan 

pengaruh terhadap nilai tes siswa untuk kelas XI SMAN 1 Demak. Hasil yang 

didapat pada rata-rata nilai pretest siswa pada kelas eksperimen sebesar 69,25 dan 

pada kelas kontrol sebesar 61,00 dan hasil rata-rata nilai posttest siswa kelas 

eksperimen sebesar 88,60 dan pada kelas kontrol sebesar 78,60. Siswa dinyatakan 

tuntas apabila nilai tes siswa melebihi standar KKM yang telah ditentukan, yaitu 

75.  

Pada perhitungan nilai ketuntasan tes, kelas eksperimen sebesar 100% dari 

jumlah 40 siswa. Begitu juga pada kelas kontrol sebesar 80% dari jumlah 32 

siswa. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketuntasan kelas eksperimen lebih 

tinggi daripada kelas kontrol. Sehingga dapat dikatakan adanya perbedaan hasil 

nilai test siswa dengan menggunakan alat evaluasi Wondershare Quiz Creator.  

Hasil ini diperkuat dengan respon tanggapan siswa pada angket dari 

beberapa aspek diperoleh dengan kriteria baik. Artinya dari 40 siswa yaitu 

sebanyak 37 siswa setuju dan sangat setuju. Dan hasil wawancara terhadap guru 

mata pelajaran Biologi diperoleh bahwa siswa senang, semangat, konsentrasi dan 

membantu dalam proses evaluasi pembelajaran. Maka dapat disimpulkan bahwa 

alat evaluasi Wondershare Quiz Creator layak/baik dan membantu dalam proses 

evaluasi pembelajaran guru dan siswa. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti merekomendasikan 

beberapa hal untuk dijadikan bahan pertimbangan dan pemikiran antara lain ; 

1. Wondershare Quiz Creator merupakan salah satu alternatif media evaluasi 

pembelajaran interaktif yang mengembangkan sikap aktif, mandiri dan kreatif, 

maka sebaiknya media pembelajaran ini dapat digunakan untuk materi Biologi 

maupun mata pelajaran yang lain.  

2. Media pembelajaran Wondershare Quiz Creator membutuhkan waktu ekstra 

dalam persiapan, sehingga sebelum memulai pembelajaran sebaiknya guru 

telah mempersiapkannya dengan sangat matang. Karena media ini digunakan 

oleh guru sepanjang pembelajaran. 

3. Pengkondisian belajar siswa ketika pembelajaran berlangsung harus lebih 

diperhatikan karena siswa akan dituntut secara mandiri menggali materi yang 

diajarkan secara lebih mendalam, sekaligus mengembangkan pengetahuan 

seluas mungkin. 

4. Untuk penelitian lebih lanjut, sebaiknya melakukan pengembangan sejenis 

tetapi dengan pokok bahasan yang berbeda, supaya dapat dilihat bahwa 

penerapan media evaluasi pembelajaran Wondershare Quiz Creator ini sangat 

sesuai untuk diterapkan pada materi apapun yang menuntut siswa untuk aktif, 

mandiri, dan kreatif. 

 


