
 

 

 

 

V. KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Simpulan  

 

Berdasarkan hasil analisis data dan hasil pengujian hipotesis maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

5.1.1    Ada interaksi antara penggunaan media pembelajaran dengan motivasi 

belajar terhadap prestasi belajar kinematika gerak lurus. 

5.1.2  Media pembelajaran menggunakan program Macromedia Flash lebih baik 

daripada yang menggunakan media pembelajaran program Power Point 

untuk mata pelajaran kinematika gerak lurus. Siswa yang dibelajarkan 

menggunakan media pembelajaran dengan Macromedia Flash 

memperoleh rata-rata prestasi belajar 73,27 sedangkan siswa yang 

menggunakan media pembelajaran Power Point memperoleh rata prestasi 

belajar sebesar 68,85. Peningkatan prestasi (gain) yang menggunakan 

media pembelajaran Macromedia Flash lebih tinggi daripada yang 

menggunakan Power Point yaitu 0,87 untuk kelompok yang 

menggunakan media pembelajaran Macromedia Flash dan 0,80 untuk 

kelompok yang menggunakan Power Point. 

5.1.3    Prestasi belajar siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi yang 

dibelajarkan menggunakan media pembelajaran Macromedia Flash lebih  

tinggi daripada yang menggunakan media pembelajaran Power Point.  



 

5.1.4  Prestasi belajar siswa yang memiliki motivasi belajar rendah yang 

dibelajarkan menggunakan media pembelajaran Power Point lebih tinggi 

daripada yang menggunakan media pembelajaran Macromedia Flash. 

 

5.2 Implikasi  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui interaksi prestasi belajar antara siswa 

yang menggunakan media pembelajaran dengan motivasi belajar, dan perbedaan 

rata-rata prestasi belajar kinematika gerak lurus dari kedua media pembelajaran 

yang diterapkan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa ada interaksi prestasi 

belajar antara siswa yang menggunakan media pembelajaran dengan motivasi 

belajar dan adanya perbedaan yang signifikan skor rata-rata prestasi belajar antara 

siswa yang dibelajarkan menggunakan media pembelajaran Macromedia Flash 

dan Power Point. Dan berdasarkan pengujian hipotesis juga ditemukan adanya 

perbedaan yang signifikan rata-rata prestasi belajar antara kedua media 

pembelajaran yang diterapkan dengan memperhatikan motivasi belajar siswa. 

Sebagai implikasinya: 

 

5.2.1 Upaya Peningkatan Prestasi Belajar Siswa Dengan Menggunakan 

Media Pembelajaran dan Motivasi Belajar. 

 

 

Upaya peningkatan pemilihan media pembelajaran dalam penggunaannya dengan 

mengakomodasi karakteristik siswa. Karakteristik siswa hendaknya diinput sejak 

awal tahun ajaran baru, kemudian digunakan guru untuk membuat desain 

pembelajaran yang diinginkan berdasarkan materi yang sesuai dengan 

karakteristik siswa.  Media pembelajaran Macromedia Flash sebaiknya digunakan 

pada siswa yang mempunyai karakteristik motivasi belajar tinggi dan media 



 

pembelajaran Power Point sebaiknya digunakan untuk siswa yang memiliki 

motivasi belajar rendah pada pembelajaran kinematika gerak lurus.  

 

5.2.2 Upaya Peningkatan Penggunaan Media Pembelajaran Macromedia 

Flash dan Power Point. 

 

 

Media pembelajaran Macromedia Flash dan Power Point cocok diterapkan dalam 

pembelajaran kinematika gerak lurus baik bagi siswa yang memiliki motivasi 

belajar tinggi maupun rendah. Dalam penerapan menggunakan media 

pembelajaran Macromedia Flash dapat membuat pelajaran kinematika gerak lurus 

jadi mudah dimengerti dan menyenangkan karena media pembelajaran 

Macromedia Flash mampu menghasilkan animasi gerak sehingga dapat 

menjelaskan hal-hal yang sulit dibayangkan. Sedangkan yang menggunakan 

media pembelajaran Power Point dalam pembelajaran kinematika gerak lurus 

dapat membuat penyajian materi menjadi menarik karena ada permainan warna, 

huruf dan gambar. Sehingga pesan informasi secara visual mudah dipahami 

peserta didik. 

 

5.2.3 Upaya Peningkatan Penggunaan Media Pembelajaran Macromedia 

Flash dan Power Point Pada Siswa  Yang Memiliki Motivasi Belajar 

Tinggi. 

 

 

Adanya perbedaan karakteristik siswa yang salah satunya adalah perbedaan 

motivasi belajar terhadap mata pelajaran kinematika gerak lurus juga harus 

dipertimbangkan. Dalam konteks ini proses belajar kinematika gerak lurus 

menggunakan media pembelajaran Macromedia Flash dan Power Point pada 

siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi terhadap mata pelajaran kinematika 

gerak lurus. 



 

 

Bagi siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi, yang menggunakan media 

pembelajaran Macromedia Flash dan Power Point dapat meningkatkan perhatian 

dan motivasi belajar siswa sehingga dapat diikuti dengan peningkatan prestasi 

belajar siswa. 

 

5.2.4 Upaya Peningkatan Penggunaan Media Pembelajaran Macromedia 

Flash dan Power Point Pada Siswa  Yang Memiliki Motivasi Belajar 

Rendah. 

 

 

Kembali pada adanya perbedaan motivasi belajar siswa terhadap mata pelajaran 

kinematika gerak lurus, dalam konteks ini menggunakan  media pembelajaran 

Macromdia Flash dan Power Point pada siswa yang memiliki motivasi belajar 

rendah. Kepada siswa yang memiliki motivasi belajar rendah, guru memberikan 

keyakinan bahwa pada dasarnya manusia mempunyai kesempatan yang sama 

untuk meraih suatu  keberhasilan, tidak terkecuali keberhasilan belajar kinematika 

gerak lurus. Disamping itu guru memberikan arahan belajar, sehingga siswa yang 

memiliki motivasi belajar rendah mempunyai percaya diri dalam belajar dan dapat 

meningkatkan motivasi belajarnya. 

 

Pada saat penggunaan media pembelajaran Macromedia Flash pada siswa yang 

memiliki motivasi belajar rendah, guru harus memperhatikan kegiatan belajarnya. 

Tujuannya adalah untuk mengetahui interaksi belajar antara siswa dengan media 

pembelajaran yang digunakan. Jangan sampai siswa yang memiliki motivasi 

belajar tinggi yang hanya memperhatikan materi pelajaran, sedangkan siswa yang 

memiliki motivasi belajar rendah hanya diam saja dan tidak memperhatikan 

materi pelajaran. Siswa yang memiliki motivasi belajar rendah harus dapat 



 

memanfaatkan kesempatan belajar dengan menggunakan media pembelajaran 

Macromedia Flash sebagai wahana untuk meningkatkan motivasi belajar, karena 

dengan menggunakan media pembelajaran Macromedia Flash materi pelajaran 

lebih mudah dipahami daripada menggunakan media konvensional seperti papan 

tulis. 

 

Kepada siswa yang memiliki motivasi belajar rendah yang menggunakan media 

pembelajaran Power Point, guru harus lebih banyak memberikan penjelasan 

mengenai materi pelajaran dan praktek agar materi pelajaran mudah dipahami. 

Hal tersebut dimaksudkan untuk lebih memotivasi siswa agar lebih giat belajar, 

sehingga akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar kinematika gerak lurus. 

 

5.3 Saran 

 

Beberapa saran yang berkaitan dengan hasil penelitian adalah sebagai berikut: 

 

5.3.1 Guru hendaknya dapat memilih media pembelajaran yang sesuai dengan 

materi pelajaran dan karakteristik siswa. Sebelum menentukan media 

pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran guru diharapkan 

mengetahui terlebih dahulu motivasi belajar siswa terhadap mata pelajaran 

kinematika gerak lurus. Hasil tes motivasi belajar siswa dapat dijadikan 

acuan untuk menentukan media pembelajaran yang tepat terhadap 

kompetensi yang akan diajarkan kepada siswa.  

5.3.2 Setelah diketahui karakteristik siswa, maka dikelompokkan antara siswa 

yang memiliki motivasi belajar tinggi dan kelompok siswa yang memiliki 

motivasi belajar rendah. Siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi 



 

dibelajarkan menggunakan media pembelajaran Macromedia Flash dan 

kelompok siswa yang memiliki motivasi belajar rendah dibelajarkan 

menggunakan media pembelajaran Power Point. 

5.3.3 Guru mata pelajaran kinematika gerak lurus dapat memilih dan   

menggunakan media pembelajaran Macromedia Flash pada siswa yang 

memiliki motivasi belajar tinggi. 

5.3.4 Guru mata pelajaran kinematika gerak lurus dapat memilih dan 

menggunakan media pembelajaran Power Point pada siswa yang memiliki 

motivasi belajar rendah. 

5.3.5 Sekolah dapat menyediakan media pembelajaran Macromedia Flash dan 

Power Point untuk dapat meningkatkan proses pembelajaran dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. 

 

 


