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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Hasil pembelajaran pada kelas eksperimen yakni kelas yang mendapatkan 

pembelajaran dengan menggunakan modul dan media audio visual dapat 

dikemukakan bahwa kemampuan menyimak siswa pada kelas eksperimen 

pada saat pretes memiliki rata-rata sebesar 35 satuan skala nilai 70 atau 50 

dalam skala nilai 100. Setelah mendapatkan pembelajaran dengan 

menggunakan modul dan media audio visual kemampuan menyimak siswa 

kelas eksperimen pun mengalami kenaikan menjadi rata-rata sebesar 52,5 

dalam skala nilai 70 atau menjadi 75 dalam skala nilai 100. Berdasarkan kedua 

rata-rata tersebut dapat dikemukakan bahwa kemampuan siswa menyimak 

mengalami peningkatan. Besarnya perbedaan rata-rata antara pretes dan postes 

adalah sebasar 17,5 dalam skala nilai 70 atau 25 dalam skala nilai100. 

Kemampuan menulis siswa pada kelas eksperimen pada saat pretes memiliki 

rata-rata sebesar 12,5 satuan nilai skala 30 atau 41,67 dalam nilai skala 100. 

Setelah mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan modul dan media 

audio visual kemampuan menyimak siswa kelas eksperimen pun mengalami 

kenaikan menjadi rata-rata sebesar 18,75 dalam skala 30 atau menjadi 62,5 

dalam skala 100. Berdasarkan kedua rata-rata tersebut dapat dikemukakan 

bahwa kemampuan siswa menulis mengalami peningkatan setelah 

mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan modul dan media audio 
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visual. Besarnya perbedaan rata-rata antara pretes dan postes adalah sebasar 

6,25 dalam skala nilai 30 atau 19,83 dalam skala nilai100. 

2. Hasil pembelajaran pada kelas kontrol yakni kelas yang tidak mendapatkan 

pembelajaran dengan menggunakan modul dan audio visual atau kelas yang 

mendapatkan pembelajaran melalui penggunaan metode ceramah dan 

penugasan secara deskritif dapat dikemukakan bahwa kemampuan menyimak 

siswa pada kelas kontrol pada saat pretes memiliki rata-rata sebesar 35,38 

satuan nilai skala nilai 70 atau 50,76 dalam nilai skala nilai 100. Nilai ini lebih 

tinggi dari nilai kelas eksperimen walaupun tidak memiliki tingkat perbedaan 

yang signifikan. Setelah mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan 

metode ceramah dan penugasan kemampuan menyimak siswa kelas kontrol 

pun mengalami kenaikan menjadi rata-rata sebesar 48 dalam skala nilai 70 

atau menjadi 68,57 dalam skala nilai 100. Berdasarkan kedua rata-rata tersebut 

dapat dikemukakan bahwa kemampuan siswa menyimak mengalami 

peningkatan. Besarnya perbedaan rata-rata antara pretes dan postes adalah 

sebasar 12,62 dalam skala nilai 70 atau 20,57 dalam skala nilai100. Ternyata 

kenaikan rata-rata kelas kontrol lebih rendah dibanding dengan kenaikan rata-

rata pada kelas eksperimen. 

Kemampuan menulis siswa pada kelas kontrol pada saat pretes memiliki rata-

rata sebesar 12,125 satuan nilai skala 30 atau 40,42 dalam nilai skala 100. 

Nilai ini lebih rendah dari nilai kelas eksperimen walaupun tidak memiliki 

tingkat perbedaan yang signifikan Setelah mendapatkan pembelajaran dengan 

menggunakan metode ceramah dan penugasan kemampuan menyimak siswa 
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kelas kontrol pun mengalami kenaikan menjadi rata-rata sebesar 15 dalam 

skala 30 atau menjadi 50 dalam skala 100. Berdasarkan kedua rata-rata 

tersebut dapat dikemukakan bahwa kemampuan siswa menulis mengalami 

peningkatan setelah mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan metode 

ceramah dan penugasan. Besarnya perbedaan rata-rata antara pretes dan postes 

adalah sebasar 2,975 dalam skala nilai 30 atau 9,58 dalam skala nilai100. 

Ternyata kenaikan rata-rata kelas kontrol lebih rendah dibanding dengan 

kenaikan rata-rata pada kelas eksperimen. 

3. Berdasarkan analisis statisik dengan uji t dapat dikemukakan bahwa hasil uji 

perbedaan rata-rata kemampuan menyimak antara  kelas eksperimen dan kelas 

kontrol diperoleh nilai t hitung sebesar 2,64. Besaran nilai Sig. (2-tailed) 

adalah 0,03. Ternyata nilai Sig. (2-tailed) lebih kecil dibanding taraf signifiksi 

(alfa) 0,05. Hal ini berarti terdapat perbedaan yang siginifikan antara 

kemampuan menyimak antara siswa kelas V SD yang mendapatkan 

pembelajaran dengan menggunakan sistem modul melalui media audio visual 

dengan yang tidak mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan sistem 

modul melalui media audio visual. Pada kemampuan menulis, berdasarkan 

analisis statisik dengan uji t dapat dikemukakan bahwa hasil uji perbedaan 

rata-rata kemampuan menulis antara  kelas eksperimen dan kelas kontrol 

diperoleh nilai t hitung sebesar 2,717. Besaran nilai Sig. (2-tailed) adalah 0,00. 

Ternyata nilai Sig. (2-tailed) lebih kecil dibanding taraf signifiksi (alfa) 0,05. 

Hal ini berarti terdapat perbedaan yang siginifikan antara kemampuan menulis 

antara siswa kelas V SD yang mendapatkan pembelajaran dengan 
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menggunakan sistem modul melalui media audio visual dengan yang tidak 

mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan sistem modul melalui media 

audio visual. 

 

B. Saran 

Berikut penulis kemukakan bebera saran penelitian. 

1. Berdasarkan hasil penelitian ternyata bahasa Indonesia dengan menggunakan 

pendekatan modul melalui audio visual dapat meningkatkan keterampilan 

belajar siswa. Oleh sebab itu, hendaknya guru dapat menggunakan pendekatan 

modul melalui audio visual sebagai salah satu pendekatan dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia yang dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Selain itu 

para peneliti yang tertarik melakukan penelitian lanjutan hendaknya 

melakukan wawancara dengan guru untuk mengetahui apakah mereka (guru) 

memahami pendekatan modul melalui audio visual, dan kesiapan guru dalam 

melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia dengan pendekatan modul 

melalui audio visual. 

2. Guru hendaknya meningkatkan kemampuan profesionalnya dalam 

melaksanakan pembelajaran dengan menguasai berbagai pendekatan 

pembelajaran yang salah satunya adalah pembelajaran dengan menggunakan 

modul dan media audio visual guna dapat meningkatkan mutu proses 

pembelajaran. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 

penggunaan modul dan media audio visual mampu meningkatkan pemahaman 

siswa serta menghindarkan siswa dari verbalisme. 
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3. Kepala sekolah hendaknya meningkatkan motivasi dan pengetahuan guru 

melalui berbagai kegiatan baik yang sifatnya pembinaan, supervisi, klinis 

maupun pendidikan dan latihan agar mereka mampu mengimplementasikan 

pembelajaran modern di kelas guna meningkatkan mutu proses pembelajaran . 

4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti lebih jauh penerapan sistem 

pembelajaran modul dan audio visual pada aspek lain dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia terutama aspek membaca. 

 


