BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dikemukakan
beberapa kesimpulan:
1. Hasil belajar siswa sebelumnya rendah dapat diketahui dari perbedaan
nilai rata-rata pre tes siswa, dimana pada kelas eksperimen yaitu 14,12
dan nilai rata-rata pre tes siswa di kelas kontrol adalah 51,12.
2. Adanya perbedaan antara rata-rata yang diperoleh dari post tes siswa
dimana hasilnya adalah kelas eksperimen mencapai 81,87 dan kelas
kontrol 59,37, perbedaan ini terjadi karena diberi perlakuan yang
berbeda, kelas eksperimen menggunakan media pembelajaran audio
visual dan kelas kontrol memakai media pembelajaran visual.
3. Ada pengaruh yang positif dan signifikan media audio visual terhadap
hasil belajar siswa pada mata pelajaran mengelola sistem kearsipan di
SMK Swasta Nur Azizi Tanjung Morawa. Dari perhitungan diatas
diperoleh harga ttabel = 1,99, selanjutnya dengan membandingkan harga
thitung dengan harga ttabel diperoleh bahwa thitung > ttabel yaitu (3,20 >
1,99).
5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas yang dikemukakan di atas dapat diajukan
saran-saran sebagai berikut :
1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SMK Swasta Nur Azizi Tanjung
Morawa terdapat perbedaaan hasil nilai rata-rata pre tes siswa kelas

eksperimen dan kelas kontrol, maka Perlu diberikan penjelasan awal yang
mendetail terhadap media pembelajaran yang ingin diterapkan hal ini agar
peserta didik memahami dan tidak kebingungan pada saat penerapan
ataupun penggunaan media pemebelajaran tersebut.
2. Berdasarkan hasil dari peneliti yang membuktikan nilai rata-rata siswa
meningkat setelah menggunakan media audio visual dan media visual ,
namun lebih tinggi nilai rata-rata siswa yang menggunakan media audio
visual. Maka oleh
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pembelajaran audio visual kepada guru-guru di sekolah, karena ini dapat
meningkatkan hasil belajar siswa yang cenderung rendah sebelumnya
khusunya di SMK Swasta Nur Azizi Tanjung Morawa.
3. Berdasarkan hipotesis terdapat pengaruh yang positif dan signifikan media
audio visual terhadaap hasil belajar siswa. Maka disarankan bagi SMK
Swasta Nur Azizi Tanjung Morawa, dapat menerapkan dan menggunakan
media audio visual untuk meningkatkan hasil belajar siswa bukan hanya
pada mata pelajaran mengelola sistem kearsipan namun dapat diterapkan
pada mata pelajaran lainnya.

