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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan data yang telah diperoleh dan dari hasil pengolahan data serta pengujian 

hipotesis, maka didapat simpulan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara siswa 

yang melakukan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran flip book 

dengan siswa yang tidak menggunakan media pembelajaran flip book dalam 

meningkatkan hasil belajar. Atau dengan kata lain, media pembelajaran flip book kurang 

efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa siswa pada pembelajaran PAI dan Budi 

Pekerti. 

Simpulan di atas dapat dirinci ke dalam beberapa simpulan penelitian sebagai  

berikut : 

1. Kondisi awal kelas eksperimen dengan data nilai pre-test, ditemukan bahwa rata-rata 

nilai pre-test kelas eksperimen sebesar 56,13 dengan interpretasi kurang. Sementara 

untuk kelas kontrol, ditemukan rata-rata nilai pre-test sebesar 57,84 dengan 

interpretasi kurang. Setelah dilakukan pengujian perbedaan rata-rata nilai pre-test 

kelas eksperimen dan kontrol dengan uji independent sample test, diketahui bahwa 

sig. (2-tailed) dari data tersebut adalah 0,469 > 0,05 yang berarti tidak ada perbedaan 

yang signifikan antara nilai rata-rata pre-test kelas eksperimen dan kontrol. Hal 

tersebut menunjukkan, siswa kelas eksperimen dan kontrol memiliki pemahaman 

yang relatif sama sebelum treatment dilakukan. 

2. Gambaran dari proses pembelajaran dengan menggunakan media flip book di kelas 

eksperimen, secara umum meliputi kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Pada 

kegiatan dimana flip book digunakan sebagai media pembelajaran, terlihat pada 

kegiatan inti. Dimana flip book menjadi alat bantu untuk siswa mengumpulkan 

informasi ketika berdiskusi dengan kelompok, serta untuk mempresentasikan hasil 

diskusi yang dilakukan dengan kelompoknya masing-masing. 
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3. Dari data nilai post test, diketahui kondisi akhir dari kelas eksperimen setelah 

treatment dilaksanakan, ditunjukkan dengan rata-rata nilai sebesar 85,16 dengan 

interpretasi baik. Sedangkan untuk kondisi akhir kelas kontrol, ditunjukkan dengan 

dengan rata-rata nilai sebesar 84,24 dengan interpretasi baik. 

4. Pengolahan data dengan gain ternormalisasi menunjukkan kelas eksperimen 

mengalami peningkatan pemahaman belajar sebanyak 0,66. Dengan sig.(2-tailed) 

0,000 < 0,05 menunjukkan peningkatan yang terjadi tersebut signifikan. Sedangkan 

pengolahan data dengan gain ternormalisasi untuk kelas kontrol menunjukkan 

adanya peningkatan pemahaman belajar siswa di kelas kontrol sebanyak 0,63. 

Dengan sig.(2-tailed) 0,000 < 0,05 yang berarti terjadi peningkatan yang signifikan. 

Dengan demikian, kelas eksperimen dan kelas kontrol sama-sama mengalami 

peningkatan pemahaman belajar setelah proses pembelajaran dilakukan. 

5. Dari pengujian independent sample test, diketahui bahwa nilai sig. (2-tailed) kelas 

eksperimen dan kontrol sebesar 0,540 > 0,05, maka sesuai dasar pengambilan 

keputusan dalam uji independent sample t-test, jika nilai sig.(2-tailed) > 0,05 maka 

Ho diterima dan Ha ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan, tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara siswa yang melakukan pembelajaran dengan 

menggunakan media pembelajaran flip book dengan siswa yang tidak menggunakan 

media pembelajaran flip book dalam meningkatkan hasil belajar. Atau dengan kata 

lain, media pembelajaran flip book yang digunakan kelas eksperimen, tidak lebih 

efektif dari kelas kontrol dalam peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

PAI dan Budi Pekerti di kelas XI MIA SMA Negeri 4 Bandung. Akan tetapi, jika 

dilihat dari gain ternormalisasi yang diperoleh kelas eksperimen, media flip book 

efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 

4.19, terjadi peningkatan yang signifikan sehingga bisa dikatakan media 

pembelajaran flip book efektif untuk meningkatkan hasil belajar. 

 

 

 



102 

 

Yuli Wahyuliani, 2016 
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN FLIP BOOK TERHADAP PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA 
PADA MATA PELAJARAN PAI DAN BUDI PEKERTI  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan agar penelitian ini lebih bermanfaat, 

maka peneliti merekomendasikan kepada pihak terkait antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi pendidik, media flip book ini memungkinkan menjadi salah satu alternatif 

media pembelajaran yang dapat digunakan pendidik dalam proses pembelajaran. 

Bahkan tidak menutup kemungkinan di tempat dan yang lain dengan kreatifitas yang 

tinggi, media ini bisa membantu tercapainya tujuan pembelajaran. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti merekomendasikan adanya pengembangan media 

flip book berbasis multimedia. Karena sebagaimana yang peneliti ketahui bahwa 

sudah ada media flip book berbasis aplikasi flip book maker. Aplikasi ini bisa 

dibilang kekinian, karena menggunakan teknologi yang bisa di install dalam gadget 

ataupun dalam laptop. Sehingga diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar siswa 

dalam proses pembelajaran PAI. 

 

 

 


