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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan temuan dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kemampuan menulis teks berita siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Onan 

Ganjang sebelum menggunakan media pembelajaran audio visual tergolong 

cukup. Hal itu terbukti dengan nilai baik yang diperoleh siswa dengan nilai 

rata-rata 62,96. 

2. Kemampuan menulis teks berita siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Onan 

Ganjang sesudah menggunakan media pembelajaran audio visual tergolong 

baik. Hal itu terbukti dengan nilai baik yang diperoleh siswa dengan nilai 

rata-rata 76,40. 

3. Ada pengaruh penggunaan media audio visual terhadap kemampuan menulis 

teks berita siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Onan Ganjang tahun pembelajaran 

2014/2015. Hal itu terbukti dengan hasil selisih nilai rata-rata yang didapat 

dari kemampuan siswa menggunakan media audio visual dengan tanpa 

menggunakan media audio visual yaitu 9,75. Adanya pengaruh media audio 

visual dalam menulis berita juga terbukti dengan hasil pengujian hipotesis, 

yaitu  thitung > ttabel (6,064>2,81) telah membuktikan bahwa hipotesis 

alternatif (Ha) diterima. 
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B. Saran  

Berdasarkan simpulan di atas, perlu diuraikan beberapa saran seperti 

berikut. 

1. Kemampuan siswa dalam menulis teks berita perlu ditingkatkan. Hal tersebut 

dapat dilakukan salah satunya dengan menggunakan media pembelajaran 

yang tepat dalam proses belajar mengajar di kelas. Salah satu media 

pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran menulis teks 

berita adalah media audio visual. Hal itu tentunya harus diimbangi dengan 

memberikan latihan yang maksimal. 

2. Selain penggunaan media pembelajaran, guru juga perlu untuk memberikan 

perhatian terhadap metode/cara mengajarnya. Handaknya guru menggunakan 

sumber – sumber belajar yang bervariasi dan menarik perhatian siswa. 

3. Berdasarkan temuan penelitian, telah terbukti bahwa ada pengaruh yang 

positif bagi kemampuan menulis teks berita dengan menggunakan media 

audio visual. Oleh sebab itu, disarankan agar ada penelitian lanjutan 

mengenai penggunaan media audio visual pada materi pelajaran bahasa dan 

sastra Indonesia lainnya guna meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus 

hasil belajar siswa. 


