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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan 

Pada penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan, 

pelaksanaan dan hasil belajar siswa pada menggunakan media audio visual.  

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah di lakukan dengan menerapkan media 

audio visual untuk meningkatkan hasil belajar siswa, maka dapat di simpulkan 

beberapa kesimpulan sebagai berikut. 

5.1.1 Pelaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan media audio 

visual 

Berdasarkan observasi secara umum, pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan media audio visual sudah terlaksana dengan maksimal. Karena 

sudah sesuai dengan langkah-langkah pelaksanaan media audio visual. Penerapan 

media audio visual terbukti meningkatnya ketercapaian hasil belajar siswa pada 

setiap tahap siklusnya.  

5.1.2 Peningkatan hasil belajar dengan menerapkan media audio visual 

Berdasarkan hasil tes pada siklus I dan siklus II,  hasil belajar siswa dengan 

menerapkan media audio visual,  di peroleh data hasil belajar siswa meningkat 

pada setiap siklusnya. Dari data awal nilai rata-rata ketuntasan siswa mencapai 

52% dari nilai KKM (70). Pada siklus I nilai rata-rata ketuntasan siswa mencapai 

72%. Siswa yang tuntas hasil belajarnya mencapai 18 orang dan tidak tuntas 7 

orang. Sedangkan siklus II nilai rata-rata hasil belajar siswa mencapai 92%, siswa 

yang tuntas 23 orang dan dari 25 siswa ada 2 siswa yang tidak tuntas karena siswa 

tersebut mengalami keterhambatan dalam membaca dan menulis.  Dari data 

tersebut dapat di simpulkan bahwa penggunaan media audio visual dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan, maka dapat di tarik 

beberapa rekomendasi dalam pelaksanaan penelitian. Adapun rekomendasi 

tersebut adalah: 



41 
 

Vivi Viorita, 2017 
PENERAPAN MEDIA AUDIO VISUAL UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR BAGI SISWA KELAS II 
SEKOLAH DASAR  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

5.2.1 Guru  

a. Guru harus lebih selektif dalam gambar yang sesuai dengan tema 

pembelajaran, karena gambar yang di pilih akan di buat menggunakan 

gabungan powerpoint dan movie maker. Warna gambar pada video juga harus 

jelas dan suara dalam video juga harus lebih nyaring, agar siswa lebih tertarik 

pada video yang di sajikan pleh guru.  

b. Pada saat menggunakan media audio visual, guru hendaknya melaksanakan 

sesuai dengan langkah- langkah penggunaan media audio visual. 

5.2.1 Penulis selanjutnya 

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian dan 

pengembangan lebih lanjut terhadap media pembelajaran audio visual yang lebih 

menarik. 

 

 


