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BAB V 
P E N U T U P 

 
5.1 Kesimpulan 

1. Pembelajaran bermedia visual Macromedia Flash  
pada materi pokok Cahaya efektif dalam mening-
katkan prestasi belajar IPA peserta didik kelas VIII 
SMP Negeri 2 Pringapus tahun pelajaran 2011/ 
2012 tingkat pemahaman; 

2. Pembelajaran bermedia visual Macromedia Flash  
pada materi pokok Cahaya tidak efektif dalam 
mening-katkan prestasi belajar IPA  peserta didik 
kelas VIII SMP Negeri 2 Pringapus tahun pelajaran 
2011/ 2012 untuk  tingkat penerapan; 

3. Pembelajaran bermedia visual Macromedia Flash  
pada materi pokok Cahaya efektif dalam 
meningkatkan prestasi belajar IPA peserta didik 
kelas VIII SMP Negeri 2 Pringapus tahun pelajaran 
2011/2012. 

 

5.2 Implikasi 

5.2.1 Implikasi Teoritik 

  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembela-
jaran  bermedia visual Macromedia Flash  pada materi 
pokok Cahaya efektif dalam meningkatkan prestasi 
belajar IPA peserta didik kelas VIII SMP Negeri 2 
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Pringapus tahun pelajaran 2011/2012 secara umum. 
Hal ini sejalan dengan penelitian Muhammad Habaib 
(2009). 

  Pada hipotesa kedua, hasil penelitian ini menun-
jukkan bahwa pembelajaran bermedia visual Macro-
media Flash pada materi pokok Cahaya efektif dalam 
meningkatkan prestasi belajar IPA  peserta didik kelas 
VIII SMP Negeri 2 Pringapus tahun pelajaran 2011/ 
2012 untuk tingkat pemahaman. Hasil ini sejalan 
dengan pendapat Munir (2008) tentang kelebihan 
media pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK) dapat memberikan pemahaman yang 
lebih dalam terhadap materi pembelajaran yang 
sedang dibahas, karena dapat menjelaskan konsep 
sulit atau rumit menjadi mudah dan lebih sederhana. 

  Selanjutnya, pada hipotesa ketiga, hasil peneliti-
an menunjukkan hasil bahwa pembelajaran bermedia 
visual Macromedia Flash pada materi pokok Cahaya 
tidak efektif dalam meningkatkan prestasi belajar IPA 
peserta didik kelas VIII SMP Negeri 2 Pringapus tahun 
pelajaran 2011/2012 untuk tingkat penerapan, se-
hingga berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Lesa Prasetianto (2012) yang mengatakan bahwa 
penggunaan media flash dapat meningkatkan prestasi 
belajar siswa kelas X pada kompetensi Persiapan Las 
Gas di SMK N 2 Pengasih Kabupaten Kulon Progo 
Yogyakarta. 
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5.2.2 Implikasi Terapan 

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis me-
nyampaikan beberapa saran berikut ini. 

a. Bagi guru, mengingat hasil penelitian ini menun-
jukkan bahwa penggunaan media visual Macro-
media Flash pada materi pokok Cahaya efektif 
meningkatkan prestasi belajar IPA peserta didik 
untuk tingkat pemahamam, maka guru dapat 
memanfaatkan media ini untuk meningkatkan 
motivasi dan prestasi belajar yang menuntut 
pemahamam materi. Sedangkan untuk materi 
penerapan, guru dapat memanfaatkan media lain 
yang lebih efektif, misalnya alat peraga optik. 

b. Bagi manajemen sekolah/kepala sekolah, hasil 
penelitian ini dapat menjadi referensi agar pihak 
sekolah menyediakan sarana prasarana, khusus-
nya media visual sehingga dapat memotivasi 
peserta didik yang pada akhirnya akan berdampak 
pada peningkatan prestasi belajar. 

 
5.2.3 Implikasi Penelitian Lanjutan 

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini 
yang menunjukkan bahwa pembelajaran bermedia 
visual Macromedia Flash pada materi pokok Cahaya 
efektif dalam meningkatkan prestasi belajar IPA 
peserta didik kelas VIII SMP Negeri 2 Pringapus tahun 
pelajaran 2011/2012 untuk tingkat pemahaman, 
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tetapi tidak efektif untuk tingkat penerapan, maka 
diharapkan  ada penelitian lanjutan tentang efektivitas 
penggunaan media visual dalam meningkatkan pres-
tasi belajar untuk tingkat penerapan atau tingkat lain 
dalam taksonomi Bloom serta ranah afektif maupun 
ranah psikomotorik. 


