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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1.  Simpulan  

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: 

1. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media audio  visual jika 

dilaksanakan secara optimal, menggunakan metode yang tepat dan digunakan 

sesuai dengan prosedurnya dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Hal 

ini dapat dilihat dari deskripsi nilai-nilai motivasi yang diperoleh siswa 

melalui pengamatan yang dilakukan oleh observer dan guru peneliti dari 

siklus I sampai siklus III. Perilaku  siswa seperti tekun, ulet, dapat 

mempertahankan pendapat, lebih senang bekerja mandiri, dan cepat bosan 

pada tugas-tugas rutin selalu mengalami peningkatan dari siklus ke siklus. 

Dalam pembelajaran sejarah, media audio visual ternyata sangat menarik bagi 

siswa, dan ketertarikan dapat meningkatkan motivasi karena melalui media 

tersebut dapat dihadirkan kembali peristiwa masa lampau, sehingga dapat 

meminimalisir verbalisme dan dapat membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar. 

2. Peningkatan motivasi dapat meningkatkan hasil belajar  ranah kognitif 

(pengetahuan), raanah afektif (sikap), dan psikomotor (keterampilan) .Hal ini 

dapat dilihat dari deskripsi nilai hasil belajar  siswa yang diperoleh melalui 

tes untuk ranah kognitif. melalui pengamatan untuk ranah sikap dan 

keterampilan yang selalu meningkat dari siklus I sampai siklus III. Meskipun 
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sampai akhir siklus III masih terdapat 3 siswa yang nilainya tidak mencapai 

KKM yaitu FA, KDA dan Pur. Hal itu disebabkan oleh adanya faktor 

keluarga dan ekonomi. 

5.2. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang dapat 

dipertimbangkan dalam upaya untuk meningkatkan motivasi dan  hasil belajar 

sejarah sebagai berikut: 

1. Siswa hendaknya  memanfaatkan fasilitas yang disediakan sekolah secara 

maksimal  agar dapat  menguasai sejumlah  informasi yang berkaitan dengan 

materi pelajaran, sehingga di dalam kelompok, siswa dapat mendiskusikan 

materi pelajaran dengan baik dan mampu mengembangkan potensinya secara 

mandiri. Diharapkan perkembangan siswa tidak hanya dibidang intelektualnya 

saja, tetapi juga mampu mengembangkan sikap dan keterampilan. 

2. Guru hendaknya selalu memperbaiki proses pembelajaran melalui penggunaan 

media media audio visual , sehingga  dapat meningkatkan motivasi belajar  dan 

hasil belajar siswa. 

3. Bagi sekolah hendaknya dapat menyediakan sarana dan prasarana dalam proses 

pembelajaran yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar, 

dan hasil belajar siswa baik ranah kognitf, afektif, maupun psikomotor   siswa 

secara maksimal. 

 

 


