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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian skripsi dengan judul, “Pengaruh Penggunaan 

Media Audio Visual Terhadap Hasil Belajar Peserta didik Pada Materi Pokok 

Perjuangan Melawan Penjajah Di MI Miftakhul Akhlaqiyah Bringin Semarang”, ada 

perbedaan hasil belajar IPS antara  penggunaan media audio visual sebagai kelas 

eksperimen dengan model pembelajaran ceramah sebagai kelas kontrol, hal ini 

dibuktikan dengan uji t dengan hasil hitungt  = 4,319  dan tabelt pada α = 5 % dk= (24 + 

24– 2) =  46 didapat ttabel = 1,68 yang menunjuk kan bahwa hitungt > tabelt , sehingga Ho 

ditolak dan Ha diterima, ini berarti penggunaan metode media audio visual 

berpengaruh ketika digunakan dalam proses pembelajaran, hal ini terlihat bahwa hasil 

belajar kedua kelompok kelas tersebut berbeda secara signifikan dan nyata. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran yang dikemukakan 

berhubungan dengan  media audio visual: 

1. Guru 

a. Dalam proses belajar mengajar guru hendaknya mampu membuat peserta 

didik aktif, antara lain dengan menerapkan media audio visual dalam 

pembelajaran IPS untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

b. Guru juga dapat menerapkan metode pembelajaran  media audio visual untuk 

mata pelajaran yang lain. 

2. Peserta Didik 

a. Bagi peserta didik disarankan untuk selalu memperhatikan apa yang 

disampaikan oleh guru dengan seksama. 

b. Peserta didik harus meningkatkan motivasi belajarnya. Sehingga siswa dapat 

memperoleh hasil belajar yang lebih baik. 

C. Penutup 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

kesehatan, kemudahan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
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ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, 

maka dari itu sumbangan saran dan kritik yang sifatnya membangun dan positif 

sangat penulis harapkan. 

Kepada semua pihak yang membantu memberikan dukungan, sumbangsih 

pemikiran demi terseleainya pembuatan skripsi ini terimakasih yang tak terhingga 

teriring do’a semoga Allah menerima amal kebaikannya dan membalas dengan 

kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi penulis dan 

para pembaca. 


