
BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

1.1.Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, dikemukakan 

beberapa simpulan sebagai berikut: 

1. Hasil angket analisis kebutuhan siswa dan guru menunjukkan bahwa 80% 

guru dan 95,23% siswa membutuhkan media pembelajaran berbasis audio 

visual pada materi teks eksplanasi, 100% guru dan 75% siswa menyatakan 

tertarik untuk menggunakan media pembelajaran berbasis audio visual, 

80% guru dan 85,72% siswa menyatakan bahwa pembelajaran bahasa 

Indonesia menggunakan media pembelajaran berbasis audio visual dapat 

menuntun dalam  memahami teks eksplanasi, 80% guru dan 90,47% siswa 

menyatakan media pembelajaran berbasis audio visual akan sangat 

membantu dalam proses belajar. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan 

yang dilakukan disimpulkan bahwa pengembangan media pembelajaran 

berbasis audio visual sangat dibutuhkan dalam proses belajar mengajar. 

2. Peningkatan hasil belajar siswa menggunakan media pembelajaran 

menulis teks eksplanasi berbasis audio visual dilihat dari nilai N-Gain 

0,51% artinya berada dalam kategori sedang dengan rincian 14 siswa 

mendapat skor Gain g > 0,7 atau mengalami peningkatan hasil belajar 

kategori tinggi dan 16 siswa  mendapat skor Gain 0,3 < g <  0,7  atau 

mengalami peningkatan hasil belajar kategori sedang dan 10 orang siswa 

mendapat skor Gain g < 0,3 dalam kategori rendah, sehingga  kemampuan 
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menulis siswa melalui media pembelajaran pembelajaran berbasis audio 

visual meningkat. 

3. Media pembelajaran menulis teks eksplanasi berbasis audio visual dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa yang dikembangkan sudah memenuhi 

kriteria valid yakni untuk penilaian ahli materi meliputi aspek  kualitas  

materi pembelajaran, dan  kelayakan penyajian dengan persentase total  

skor masing-masing 87,5% dan 80% dengan rata-rata nilai kedua aspek 

adalah 83,75% berada dalam kategori sangat valid. Serta penilaian ahli 

media pembelajaran pada aspek desain tampilan pada persentase rata-rata 

nilai 82,5% dan aspek pemprograman dengan persentase nilai rata-rata 

85%  dengan rata- rata nila kedua aspek adalah  83,75% berada dal;am 

kategori   sangat valid. Media pembelajaran menulis teks eksplanasi 

berbasis audio visual dalam meningkatkan hasil belajar siswa yang 

dikembangkan sudah praktis digunakan karena dapat digunakan dengan 

baik yang ditunjukkan melalui angket respon siswa dan guru. Nilai total 

respon siswa terhadap penggunaan media pembelajaran adalah  89,79% 

dan nilai total respon guru adalah 90% atau dalam  kategori sangat positif. 

Media pembelajaran menulis teks eksplanasi berbasis audio visual dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa yang dikembangkan sudah efektif untuk 

digunakan karena telah memenuhi kriteria ketuntasan belajar yang dilihat 

dari nilai hasil tes belajar siswa menggunakan media pembelajaran 

menulis teks eksplanasi berbasis audio visual menunjukkan 82% siswa 
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secara klasikal tuntas memenuhi kriteria ketuntasan minimal yang 

ditentukan oleh madrasah. 

1.2.Implikasi 

Media pembelajaran menulis teks eksplanasi dapat digunakan disekolah-

sekolah melalui kebijakan kementerian agama sebagai wujud apresiasi terhadap 

pengembangan media pembelajaran. Data-data hasil penelitian menunjukkan 

media pembelajaran ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam menulis 

teks eksplanasi. 

1.3.Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka dapat disarankan beberapa 

hal sebagai berikut: 

1. Guru dapat menggunakan media pembelajaran menulis teks eksplanasi 

berbasis audio visual sebagai alternative pembelajaran sehingga dapat 

meninggkatkan hasil belajar siswa. 

2. Bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa agar lebih memperhatikan media yang digunakan 

disetiap pembelajaran. 

3. Bagi guru dan peneliti lain bahwa dalam pembelajaran pada materi mulis 

teks eksplanasi dapat menggunakan media pembelajaran berbasis audio 

visual karena selain dapat meningkatkan motivasi belajar juga dapat 

meningkatkan hasil belajar. 

 


