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BAB IV 
PENUTUP 

4.1  Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dapat disimpulkan jika : 

1. Pembelajaran biologi yang menerapkan macromedia flash berbasis PBL dalam 

sistem peredaran darah dapat meningkatkan motivasi belajar siswa 

meningkatkan 57% dengan jumlah siswa yang memperoleh kategori motivasi baik 

ada 28 siswa (100%).  

2. Pembelajaran biologi yang menerapkan macromedia flash berbasis PBL dalam 

materi sistem peredaran darah dapat meningkatkan hasil belajar kognitif siswa 

dengan peningkatakn sebesar 16% dengan jumlah siswa yang memperoleh nilai 

diatas KKM sebesar 24 siswa (86%).  

3. Keterlaksanaan pembelajaran dengan menerapkan macromedia flash berbasis 

PBL sudah terlaksana 100 hanya dengan kategori kualitas pada siklus pertama 

kurang dengan rata rata nilai 2,78 dan mengalami peningkatan pada siklus ke II 

dengan kategori cukup dengan rata-rata nilai 3,08 

4.2  Saran   
 - Penelitian ini dapat dilanjutkan dan dikembangkan kembali dengan 

mengembangkan penggunaan macromedia flash yang dapat dipadukan dengan 
media atau model pembelajaran lainnya.  
- Saran untuk peneliti selanjutnya yang ingin menggunakan macromedia flash 
sebagai bahan ajar alangkah baiknya penggunaan animasi dalam macromedia flash 
dipergunakan secara maksimal. Setiap siswa/ perkelompok diharapkan bisa 
mengoprasikan penggunaan macromedia flash agar pembelajaran bisa berlangsung 
secara maksimal dan siswa memiliki soft file macromedia flash saat pembelajaran 
berlangsung  
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