BAB V
PENUTUP
A.

Simpulan
Setelah menguraikan secara sistimatis hasil penelitian tesis ini, maka

pada bagian akhir ini ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Pemampaatan media pembelajaran pada MAN 2 Tulehu memiliki
peranan yang sangat besar bagi siswa dalam meningkatkan motivasi
belajarnya.

Aplikasi

pemanpaatan

media

pembelajaran

yang

berlangsung pada MAN 2 Tulehu dengan menggunakan media seperti;
papan tulis, tape record, boneka, komputer atau invokus. Adapun model
penggunaanya

disesuaikan

dengan

tujuan

pembelajaran

atau

kompetensi pembelajaran yang harus dicapai, baik yang dapat
berlangsung dalam kelas maupun yang membutuhkan ekperimeneksperimen di laboratorium, penetapan jenis media yang akan
digunakan harus sesuai materi yang akan dipelajari, hal yang demikian
ini menuntut sikap profwsionalisme guru.
2. Dengan penggunaan media pembelajaran dapat menjadi sarana
penunjang munculnya motivasi mengajar guru dan motivasi belajar
bagi siswa untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan berdasarkan
kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai siswa. Sesuai dengan
perubahan yang terjadi pada penggunaan media pembelajaran yang
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berlangsung pada MAN 2 Tulehu, intesitasnya memberikan implikasi
pada perubahan prilaku belajar siswa, indikator dari penggunaan media
pembelajaran tersebut dapat meningkatkan prestasi yang diraih oleh
sekolah ini dalam aspek perubahan pada aspek kognitif, psikomotorik
dan afektif. Dengan berbagai jenis media pembelajaran, memberikan
sebuah kesimpulan bahwa terdapat perubahan yang signifikan atas
prestasi belajar jika di bandingkan dengan tidak menggunakan media
sebagai wahana pembelajaran. Disisi lain dengan adanya media
pembelajaran dapat memotivasi siswa untuk senantiasa meningkatkan
prestasi belajar, sehingga dapat memenuhi target perencanaan
pengajaran yang telah di tetapkan.
B.

Saran
Dengan selesainya penulisan tesis ini, maka ditawarkan beberapa

saran sebagai implikasi hasil penelitian yang ada relevansinya dengan
pembahasan ini yaitu:
1. Dengan selesainya tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
dalam khzanah ilmu pengetahuan, sehingga dapat mendorong penulis
untuk dapat menghasilkan karya ilmiah yang akan datang dengan jalan
mengadakan

riset

terhadap

pengembangan ilmu pengetahuan.

hal-hal

yang

berkaitan

dengan

102

2. Dengan konstruksi dalam khazanah ilmu pengetahuan, diharapkan
kepada para peneliti dan para pembaca dapat termotivasi untuk
menghasilkan

karya-karya

ilmiah

untuk

pengembangan

ilmu

pengetahuan. Di samping itu dengan tulisan ini menjadi kerangka acuan
untuk menemukan teoti-teori baru yang dapat mengembangkan ilmu
pengetahuan kearah kemajuan yang prospektif.

