
97 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pengujian statistik dan pembahasan terhadap hasil 

penelitian yang telah dikumpulkan mengenai Pengaruh Penerapan Media 

Pembelajaran Audio Visual Dan Kurikulum Berbasis KKNI Terhadap Higher 

Order Thinking Skill Mahasiswa Pendidikan Bisnis Stambuk 2016 diperoleh 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Media Pembelajaran 

Audio Visual Terhadap Higher Order Thinking Skill Mahasiswa 

Pendidikan Bisnis Stambuk 2016. Hal ini dapat dilihat uji t yang 

menunjukan  bahwa thitung > ttabel = 7,606 > 1,661), hasil penelitian ini bisa 

dijelaskan bahwa  Media pembelajaran Audio Visual berpengaruh 

terhadap Higher order Thinking Skill (HOTS), artinya semakin tinggi 

penerapan media pembelajaran Audio Visual semakin tinggi pula Higher 

Order Thinking Skill Mahasiswa 

2. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Kurikulum Berbasis 

KKNI Terhadap Higher Order Thinking Skill Mahasiswa Pendidikan 

Bisnis Stambuk 2016. Hal ini dapat dilihat dari uji t yang menunjukan  

bahwa thitung > ttabel (2,070 > 1,661), hasil penelitian ini bisa dijelaskan 

bahwa  Kurikulum berbasis KKNI berpengaruh terhadap Higher Order 

Thinking Skill, artinya semakin tinggi penerapan Kurikulum Berbasis 
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KKNI maka akan semakin tinggi pula Higher Order Thinking Skill 

Mahasiswa. 

3. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Media Pembelajaran 

Audio Visual Dan Kurikulum Berbasis KKNI Terhadap Higher Order 

Thinking Skill Mahasiswa Pendidikan Bisnis Stambuk 2016. Hal ini dapat 

dilihat dari Uji F yang menunjukkan bahwaFhitung> Ftabel (32,876> 3,09),  

5.2 Saran 

 Saran-saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Kepada civitas akademik UNIMED khususnya Di Fakultas Ekonomi 

Program Studi Pendidikan Bisnis diharapkan untuk menerapkan 

pembelajaran  berbasis teknologi seperti pembuatan project film,animasi, 

ataupun video sederhana yang berkaitan dengan pembelajaran sehingga 

mahasiswa dapat lebih aktif, kreatif dan inovatif. Yang secara otomatis 

akan meningkatkan keterampilan berpikir mahasiswa. Keterampilan 

berpikir tingkat tinggi sangat penting untuk ditingktkan 

untukmenghasilkan lulusan yang memiliki daya saing baik luar maupun 

dalam negri 

2. Kepada Mahasiswa Pogram Studi Pendidikan Bisnis diharapkan untuk 

selalu mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi melalui 

pemanfaatan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi 

(seperti pembelajaran melalui E-book, Youtub, aplikasi pembelajaran 

Ruang guru, quiper video dan sebagainya dalam pembelajaran dikampus 
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maupun diluar kampus. keterampilan ini sangat dibutuhakan untuk 

menghadapai persaingan dunia kerja yang semakin ketat,yang mana 

menuntut kita untuk selalu aktif, kreatif dan inovatif. 

3. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan 

populasi yang lebih diperluas dan dengan menambah atau menggunakan 

faktor-faktor  lain yang memiliki pengaruh terhadap Higher Order 

Thinking Skill  mahasiswa. 

 

 

 


