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5.1. Kesimpulan  Berdasarkan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: 1. Penggunaan media audio visual dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa MTs Negeri 1 Kendari pada mata pelajaran IPA Terpadu. Hal ini ditunjukkan dari hasil posttest uji-t dengan nilai thitung = 5,466 yang nilainya lebih besar dari ttabel =1,677. Untuk mengetahui peningkatan perbedaan motivasi belajar dari kedua kelas setelah dilakukan perlakuan (posttest) dibuktikan dengan rata-rata nilai N-Gain. Rata-rata nilai N-Gain kelas eksperimen 0,36 lebih besar dari kelas kontrol 0,08. 2. penggunaan media audio visual dapat mempengaruhi hasil belajar siswa MTs Negeri 1 Kendari pada mata pelajaran IPA Terpadu. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil uji-t dengan nilai thitung = 4,432 yang nilainya lebih besar dari      ttabel =1,677. Untuk mengetahui peningkatan perbedaan hasil belajar dari kedua kelas setelah dilakukan perlakuan (posttest) dibuktikan dengan       rata-rata nilai N-Gain. Rata-rata nilai N-Gain kelas eksperimen 0,42 lebih besar dari kelas kontrol 0,26. 3. penggunaan media audio visual dapat mempengaruhi motivasi dan hasil belajar siswa MTs Negeri 1 Kendari pada mata pelajaran IPA Terpadu.      Hal tersebut ditunjukkan dari hasil uji MANOVA dengan nilai Sig.= 0.00 yang nilainya lebih kecil dari 0,05. Artinya H1 diterima. 



 86  5.2. Keterbatasan Peneliti Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa keterbatasan  peneliti sebagai berikut: 1. Pendidik hendaknya menggunakan media audio visual yang dibuat sendiri pada pembelajaran standar kompetensi “menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan, serta upaya menjag kesehatan sistem pencernaan”.  2.  Media audio visual yang didownload dari internet tidak diuji, hanya diperlihatkan oleh guru bidang studi IPA apakah layak digunakan atau tidak.  3. Keterbatasan waktu tatap muka yang diberikan kepada peneliti sesuai dengan prosem yang direncanakan oleh guru bidang studi IPA. 
5.3. Saran   Berdasarkan kesimpulan, pembahasan, keterbatasan penulis dalam memaknai hasil penelitian maka, dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut. 1. Pendidik harus dapat membuat media pembelajaran agar mempermudah penyampaian materi pembelajaran kepada siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik. Bagi pihak sekolah untuk dapat menambah sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan media audio visual maupun dengan variasi media – media yang lain. 2. Apabila mengambil media audio visual dari Internet sebaiknya diuji terlebih dahulu oleh pakar media sebelum digunakan.  



 87  3. Mahasiswa jurusan pendidikan harus selalu mencari dan mencoba serta mengembangkan media dan teknik pembelajaran, untuk memudahkan penyampaian materi kepada siswa, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. 


