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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis dan hasil data yang telah dilakukan, maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa : 

1. Terdapat perbedaaan aktivitas siswa pada kelas kontrol yang 

menggunakan media pembelajaran visual dan kelas eksperimen 

menggunakan media pembelajaran audiovisual, dengan kelas eksperimen 

yakni pada kegiatan awal dengan 80%, kegiatan inti dengan 100% dan 

kegiatan akhir dengan 80% sedangkan pada kelas kontrol yakni pada 

kegiatan awal dengan 80%, kegiatan inti dengan 80% dan kegiatan akhir 

dengan 80%. 

2. Terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada kelas kontrol yang 

menggunakan media pembelajaran visual dan kelas eksperimen 

menggunakan media pembelajaran audiovisual, dengan kelas eksperimen 

memperoleh jumlah nilai 1.735 dengan rata-rata 54,21 sedangkan kelas 

kontrol jumlah nilai 1.495 dengan rata-rata 46,71. 

3. Dari perhitungan, diperoleh thitung = 25,953. Sedangkan untuk ttabel = 2,000. 

Maka dapat diperoleh thitung > ttabel, maka Ho diterima dan dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh dalam penggunaan media 

audiovisual terhadap hasil belajar siswa kelas VII pada mata pelajaran IPS 

Terpadu. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang dijelaskan sebelumnya di atas, maka peneliti 

memiliki beberapa saran, diantaranya : 

1. Bagi Guru 

Guru disarankan lebih banyak menggunakan media dalam kegiatan belajar 

mengajar di dalam kelas, dan salah satunya adalah media audiovisual. 

2. Bagi Siswa 

Siswa disarankan agar memahami materi pada mata pelajaran IPS Terpadu 

lebih dalam lagi sebagaimana yang dijelaskan melalui media pembelajaran 

audiovisual agar hasil belajarnya menjadi lebih baik. 

3. Bagi Pihak Sekolah 

Pihak sekolah agar disarankan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang 

cukup  menunjang dalam membantu kegiatan guru dalam mengajar dengan 

menggunakan media, dalam hal ini media audiovisual berbasis video. 

4. Bagi Peneliti Lain 

Mengingat hasil peneliti yang dilakukan peneliti ini masih sederhana, belum 

sempurna, dan bukan merupakan patokan untuk hasil akhir, maka untuk peneliti 

lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang 

selanjutnya atau adanya penelitian lebih lanjut untuk dikembangkan mengenai 

media audiovisual berbasis video ini. 


