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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh

peneliti maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tumbuhan yang berhasil dikarakterisasi morfologinya pada kawasan

Kabupaten Tulungagung sebanyak 7 tumbuhan. Tumbuhan tersebut

diantaranya yaitu, ubi jalar, pepaya, beluntas, jambu biji, sente, cabai dan

kunci. Setiap tumbuhan yang diamati memiliki karakteristik yang berbeda

baik dari segi daun, batang, maupun akarnya, yang itu menjadi ciri khas

dari masing-masing tumbuhan.

2. Media pembelajaran blog karakterisasi Morfologi Tumbuhan Obat

dinyatakan layak digunakan sebagai media pembelajaran dalam

pendidikan biologi, baik dari tinjauan ahli media, ahli materi serta subjek

uji coba atau responden. Hal ini dapat dibuktikan dengan kelayakan yang

diberikan oleh ahli media sebesar 84,37% atau berada pada kategori

cukup valid. Kelayakan yang diberikan oleh ahli materi sebesar 75% atau

berada pada kategori cukup valid. Sedangkan kelayakan yang diberikan

oleh subjek uji coba atau responden sebesar 76,67% atau berada pada

kategori cukup valid.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka

peneliti dapat menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Manfaat yang bagi penelitian lanjutan dapat memanfaatkan media

blog ini sebagai pijakan maupun contoh agar penelitian di masa

mendatang dapat lebih baik dan lebih maksimal.

2. Bagi instansi terkait

Instansi terkait bisa mengembangkan penelitian ini lebih dalam

lagi, agar penelitian ini dapat berkembang dan digunakan secara luas.

3. Bagi masyarakat luas

Pembaca dapat memanfaatkan blog karakterisasi morfologi

tumbuhan ini, untuk menambah keilmuan dan wawasan terkait dunia

tumbuhan maupun hal lain seputar blog untuk kepentingan yang lain.

4. Bagi penelitian lanjutan

Bagi para peneliti hasil dari karakterisasi tumbuhan dan media

pembelajaran blog ini, akan bermanfaat dan membantu sebagai acuan

dan pengalaman dalam penelitian yang hampir serupa.

5. Bagi mahasiswa

Media pembelajaran berbasis blog ini, dapat dimanfaatkan oleh

mahasiswa khususnya tadris biologi untuk menambah wawasan terkait

dunia tumbuhan yaitu karakterisasi morfologi tumbuhan. Blog ini juga

bisa dikembangkan lebih lanjut bagi mahasiswa yang membutuhkan.


