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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Peningkatan motivasi berprestasi pada standar kompetensi membuat pupuk 

organik dengan mengunakan media audio visual terlihat dari adanya 

peningkatan skor rata-rata motivasi berprestasi sebesar 15,5, skor minimum 

17,0, dan skor maksimum 31,0. Sedangkan peningkatan prosentase motivasi 

berprestasi baik sebesar  65 % 

2. Peningkatan hasil belajar pada standar kompetensi membuat pupuk organik 

dengan mengunakan media audio visual terlihat dari adanya peningkatan skor 

rata-rata hasil belajar  sebesar 20,9, skor minimum 23,9, dan skor maksimum 

13,2. Sedangkan peningkatan prosentase siswa yang kompeten (nilai lebih 

besar atau sama dengan 70) dalam membuat pupuk organik sebesar 85%.. 

3. Media audio visual (video) hasil karya guru bersama siswa tentang 

pembuatan pupuk organik dan juga video hasil dari internet tentang pupuk 

organik yang digunakan dalam pemebelajaran bisa meningkatkan motivasi 

berprestasi siswa. Penggunaan video yan lebih baik adalah jumlah video hasil 

karya guru bersama siswa lebih besar dibanding video hasil download 

internet   
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Berdasarkan hasil penelitian terungkap siswa yang dalam proses 

pembelajaran diberi kepercayaan untuk berkreasii dalam pembuatan pupuk 

organik, akan memiliki motivasi dan hasil belajar yang lebih baik jika 

dibandingkan dengan siswa yang tidak diberi kesempatan untuk berkreasi. Maka 

akan lebih baik apabila guru dalam kegiatan belajarnya selalu memberikan 

kesempatan kepada siswanya untuk berberkreasi terutama dalam kegiatan 

pembuatan pupuk organik. 

Dalam proses kegiatan belajar mengajar yang menggunakan media audio 

visual akan lebih baik apabila siswa diberi tugas membuat ringkasan prosedur 

kerja setiap kegiatan yang ditayangkan dalam media audio visual (video) untuk 

didiskusikan di depan kelas. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dan berkolaborasi 

dengan guru-guru produktif (kejuruan) pertanian ada beberapa hal yang 

direkomendasikan: 

1. Rekomendasi Bagi Guru 

Agar guru dalam mengajar selalu melibatkan siswa untuk berkreasi dan 

mengeluarkan potensi yang ada pada diri siswa 

2. Rekomendasi Bagi Sekolah 

Pihak sekolah (Kepala Sekolah) mendorong guru menggunakan teknologi 

informasi dalam pembelajaran termasuk pembelajaran membuat pupuk 

organik. 


