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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan secara teoritis maupun empiris dari data hasil 

penelitian tentang pengaruh media audio visual terhadap motivasi dan hasil 

belajar siswa MI Darussalam Ngentrong Campurdarat Tulungagung, maka 

penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pembelajaran menggunakan media audio visual lebih efektif dari pada 

pembelajaran konvensional terhadap motivasi siswa MI Darussalam 

Ngentrong Campurdarat Tulungagung. 

2. Pembelajaran menggunaan media audio visual lebih efektif dari pada 

pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar siswa MI Darussalam 

Ngentrong Campurdarat Tulungagung. 

3. Pembelajaran menggunaan media audio visual lebih efektif dari pada 

pembelajaran konvensional terhadap motivasi dan hasil belajar siswa MI 

Darussalam Ngentrong Campurdarat Tulungagung. 

B. Saran 

Adapun saran yang perlu dipertimbangkan dalam media Audio Visual 

sebagai alat bantu pembelajaran terhadap peningkatan motivasi dan hasil 

belajarsebagai berikut: 
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1. Bagi Sekolah 

Pihak sekolah dapat menyediakan fasilitas penunjang untuk 

mengembangkan media Audio Visual sebagai sumber atau alat bantu 

pembelajaran sebagai peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa.  

2. Bagi Guru 

Untuk meningkatkan profesional serang pengajar. Guru diharapkan 

mampu bertindak sebagai pembimbing atau fasilitator dalam kegiatan 

pembelajaran. Menerapkan media Audio Visual untuk meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar. 

3. Bagi Siswa 

Siswa diharapkan mampu meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

baik melalui pembelajaran waktu disekolah atau waktu diluar sekolah. 

Siswa terus berlatih agar dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai informasi bagi penelitian, 

agar dapat meningkatkan prosedur penelitian yang relevan dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan. Maka dari itu, dimasa yang akan datang 

dapat dilakukan penelitian yang semakin mendetail dan lebih sistematis 

terhadap aspek  yang terdapat pada bidang pendidikan, maka sebaiknya 

peneliti selanjutnya menyusun penelitian secara lebih bervariasi. 

5. Bagi Perpustakaan IAIN Tulungagung 

Untuk membantu generasi pengajar selanjutnya, perpustakaan IAIN 

Tulungagung diharapkan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai 



84 

 

bahan informasi dan literatur di bidang pendidikan terutama yang 

berkaitan dengan media Audio Visual terhadap peningkatan motivasi dan 

hasil belajar. 

 


