
 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Pelaksanaan pembelajaran dengan media video animasi berlangsung sesuai 

dengan sintaks model Problem Basic Learning yang digunakan, proses 

pembelajaran berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan beberapa materi yang 

diajarkan dalam bentuk video serta animasi, tentu akan memudahkan dalam 

proses pembelajaran, yaitu membantu guru dalam penyampaian materi kepada 

siswa. Dengan media video guru dapat memberikan visualisasi nyata terkait 

materi gelombang mekanik ataupun materi fisika lainnya. 

2. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan (berarti) antara hasil belajar siswa 

kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum perlakuan (pretest). Hal ini 

terlihat dari nilai thitung hasil uji Independent Sample t-Test kedua kelas pada 

saat pretest, yaitu thitung = 0,2502 lebih kecil dibandingkan dengan 

ttabel = 2,0129, sehingga hipotesis nol (H0) diterima. 

3. Terdapat perbedaan antara hasil belajar siswa sebelum dan setelah perlakuan 

di kelas eksperimen dan kontrol. Hal ini terlihat dari hasil uji “t” kelas 

eksperimen, yaitu thitung (32,641) > ttabel (1,714) dan dari hasil uji “t” kelas 

kontrol, yaitu thitung (25,516) > ttabel (1,714) sehingga hipotesis nol (H0) ditolak 

dan hipotesis alternatif (H1) diterima. 
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4. Terdapat perbedaan antara hasil belajar siswa kelas eksperimen dan kelas 

kontrol  setelah perlakuan. Hal ini terlihat dari nilai thitung hasil uji Independent 

Sample t-Test kedua kelas pada saat posttest, yaitu thitung = 2,2142 lebih besar 

dibandingkan dengan ttabel = 2,0129, sehingga hipotesis nol (H0) ditolak dan 

hipotesis alternatif (H1) diterima. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah peneliti lakukan secara optimal, akan tetapi peneliti 

menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat adanya keterbatasan. 

Adapun keterbatasan yang dialami peneliti adalah: 

1. Keterbatasan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan hanya terbatas pada satu tempat yaitu di SMA 

Negeri 9 Kendari. 

2. Keterbatasan Kemampuan 

Peneliti menyadari adanya keterbatasan kemampuan. Khususnya 

dalam pengetahuan ilmiah. Namun peneliti sudah berusaha semaksimal 

mungkin untuk menjalankan penelitian sesuai dengan kemampuan keilmuan 

serta bimbingan dari dosen pembimbing. 

3. Keterbatasan Waktu Penelitian 

Penelitian yang dilakukan peneliti terbatas oleh waktu. Karena waktu 

yang digunakan terbatas, maka hanya dilakukan sesuai dengan keperluan 

yang berhubungan dengan penelitian. Walaupun waktu yang digunakan 

cukup singkat akan tetapi masih bisa memenuhi syarat-syarat dalam 

penelitian ilmiah. 
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5.3 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengajukan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Penerapan media video animasi sebaiknya mempertimbangkan kesesuaian isi 

dari video dengan model pengajaran yang diterapkan serta kondisi kelas dan 

cara belajar siswa. 

2. Waktu dalam proses pembelajaran menggunakan media video animasi 

sebaiknya dirancang agar lebih efisien. 

3. Penerapan media video animasi dapat menjadi salah satu variasi dalam proses 

pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru pada materi fisika yang 

berbeda. 

  


