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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan data hasil penelitian tentang pengaruh media 

audio visual terhadap motivasi dan hasil belajar Bahasa Arab bagi siswa di 

SDIT Al-Asror Ringinpitu Kedungwaru Tulungagung, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Ada pengaruh yang signifikan media audio visual terhadap motivasi belajar 

Bahasa Arab bagi siswa di SDIT Al-Asror Ringinpitu Kedungwaru 

Tulungagung. Hal ini berdasarkan perhitungan uji-T yang diperoleh nilai 

0,002. Sig. (2-tailed) < 0,05 yaitu 0,002 < 0,05. Maka hipotesis alternatif 

(Ha) diterima. Hal ini berarti media audio visual mempengaruhi motivasi 

belajar Bahasa Arab siswa kelas I di SDIT Al-Asror Ringinpitu 

Kedungwaru Tulungagung. 

2. Ada pengaruh yang signifikan media audio visual terhadap hasil belajar 

Bahasa Arab bagi siswa di SDIT Al-Asror Ringinpitu Kedungwaru 

Tulungagung. Hal ini berdasarkan perhitungan uji-T yang diperoleh nilai 

0,041. Sig. (2-tailed) < 0,05 yaitu 0,041 < 0,05. Maka hipotesis alternatif 

(Ha) diterima. Hal ini berarti media audio visual mempengaruhi hasil belajar 

Bahasa Arab siswa kelas I di SDIT Al-Asror Ringinpitu Kedungwaru 

Tulungagung. 
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3. Ada pengaruh yang signifikan media audio visual terhadap motivasi dan  

hasil belajar Bahasa Arab bagi siswa di SDIT Al-Asror Ringinpitu 

Kedungwaru Tulungagung. Hal ini berdasarkan perhitungan Manova yang 

diperoleh nilai 0,001. Sig. (2-tailed) < 0,05 yaitu 0,001 < 0,05. Maka 

hipotesis alternatif (Ha) diterima. Hal ini berarti media audio visual 

mempengaruhi motivsi dan hasil belajar Bahasa Arab siswa kelas I di SDIT 

Al-Asror Ringinpitu Kedungwaru Tulungagung. 

 

B. Saran 

Beradasarkan hasil penelitian, dalam rangka meningkatkan kualitas 

pendidikan, maka peneliti memberi saran sebagai berikut: 

1. Bagi Kepala SDIT Al-Asror Ringinpitu Kedungwaru Tulungagung  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan kebijakan bagi kepala sekolah 

dalam menyusun program pembelajaran khususnya menerapkan media 

pembelajaran bahasa Arab yang menarik seperti penerapan media audio 

visual terhadap motivasi dan hasil belajar sehingga diharapkan mampu 

meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah sebagai lembaga pendidikan 

masyarakat agar semakin meningkat.  

2. Bagi Waka Kurikulum SDIT Al- Asror Ringinpitu Kedungwaru 

Tulungagung 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan untuk melakukan 

variasi dalam menggunakan media pembelajaran sehingga akan menambah 

kualitas pembelajaran yang dilakukan di sekolah sesuai dengan Kurikulum 

2013. 
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3. Bagi Guru SDIT Al- Asror Ringinpitu Kedungwaru Tulungagung 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk 

meningkatkan program kegiatan belajar mengajar di kelas, pedoman dalam 

penggunaan media yang sesuai, asyik, dan menarik dalam pembelajaran, 

mempermudah bagi guru untuk mengemas kegiatan pembelajaran menjadi 

pembelajaran yang efektif dan mudah untuk dipahami oleh siswa. 

4. Kepada Peneliti yang akan datang  

Bagi peneliti yang mengadakan penelitian sejenis, hasil penelitian ini dapat 

digunakan untuk menambah wawasan tentang pengaruh penerapan media 

audio visual terhadap motivasi dan hasil belajar bahsa Arab siswa. Serta 

dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau referensi dan kajian untuk 

mengembangkan dan menyempurnakan hasil penelitian serta meningkatkan 

kualitas dalam proses pendidikan. 

 


