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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media audio visual 

terhadap kemampuan menyimak cerita siswa kelas V SDN 38 Ampenan Tahun 

2017/2018. Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksperimen tipe Quasi 

Eksperimental Design tipe Nonequivalent Control Group Design. Populasi dalam 

penelitian ini berjumlah 66 orang peserta didik. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah teknik sampling jenuh dengan jumlah sampel 66 orang peserta 

didik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi, 

tes hasil belajar, dan observasi tidak terstruktur. Data yang dikumpulkan dianalisis 

menggunakan analisis statistic parametric.  Berdasarkan hasil post-test diperoleh 

bahwa nilai rata-rata kemampuan menyimak cerita siswa dengan menggunakan 

media audio visual kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-

rata kelas kontrol yang tidak menggunakan media audio visual. Rata-rata nilai post-

test yang diperoleh kelas eksperimen yaitu sebesar 78,72, sedangkan pada kelas 

kontrol nilai rata-rata yang diperoleh yaitu sebesar 67,75. Pengujian hipotesis 

dilakukan dengan uji-t dua pihak dengan menggunankan rumus polled varians. 

Dari hasil perhitungan diperoleh thitung ≥ ttabel yaitu sebesar 4,9863 ≥ 1,9987 pada 

taraf signifikansi 5% dengan derajad kebebasan (dk) = n1 + n2 – 2 = 33 + 33 -2 = 

64. Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis, yaitu jika thitung ≥ ttabel, maka H0 

ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh media audio 

visual terhadap kemampuan menyimak cerita siswa kelas V SDN 38 Ampenan 

Tahun 2017/2018.  

 

Kata Kunci: Media Audio Visual, Kemampuan Menyimak 
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ABSTRACT 

 

 This research aims to know effect of audio-visual media against listening 

stories ability of 5th grade student at SDN 38 Ampenan year of  2017/2018. The 

type of research is eksperimen research type Quasi Eksperimental Design type 

Nonequivalent Control Group Design. The population in research amounted to 66 

students. The sampling technique used is saturated sampling with total sample are 

66 students. Data collection techniques in research using documentation, test 

learning results, and unstructured observation. The data collected were analyzed 

using parametric statistic analysis. Based on the post-test results obtained that the 

average value of the ability to listen to students' stories using audio-visual media 

experimental class higher than the average value of control classes that not use 

audio visual media. The average post-test value obtained by the experimental class 

is 78.72, while in the control class the average value obtained is 67.75. Hypothesis 

testing is done by two-t test by using the formula of polled variance. From the 

calculation results obtained tcount ≥ ttable are 4.9863 ≥ 1.9987 at significant rate 5% 

with dk = n1 + n2 - 2 = 33 + 33 -2 = 64. In accordance with the criteria of hypothesis 

testing, that is if thitung ≥ ttabel, then H0 is rejected and Ha accepted. It is consluded 

that audio visual media has effect against listening stories ability of 5th grade student 

at SDN 38 Ampenan year of 2017/2018. 
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A. PENDAHULUAN 

Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting 

untuk diajarkan kepada siswa di Sekolah Dasar. Menurut Susanto (2013: 245) 

pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar diarahkan untuk melatih 

kemampuan berkomunikasi siswa secara efektif dan efisien, baik secara lisan 

maupun tulisan. Agar komunikasi dapat berjalan dengan baik, diperlukan 

penguasaan kemampuan berbahasa. Salah satunya ialah kemampuan 

menyimak. Menurut Tarigan (1986: 31) menyimak adalah suatu proses kegiatan 

mendengarkan dengan penuh perhatian dan pemahaman, untuk memperoleh 

informasi, menangkap isi atau pesan, serta makna komunikasi yang 

disampaikan pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Dengan memiliki 

kemampuan menyimak yang baik, maka siswa dapat memperoleh informasi 

dari hal yang mereka dengar yang akan membantunya dalam belajar.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawacara dengan wali kelas kelas V di 

SDN 38 Ampenan menunjukkan bahwa kemampuan menyimak siswa di 

Sekolah Dasar tersebut terutama dalam menyimak unsur cerita masih kurang. 

Hal itu disebabkan oleh suasana pembelajaran menyimak yang kurang menarik. 

Selain itu, dalam proses pembelajaran menyimak, guru juga belum pernah 

menggunakan media pembelajaran yang mendukung aktivitas menyimak siswa. 

Akibatnya proses pembelajaran Bahasa Indonesia kurang merangsang 

perkembangan potensi siswa, sehingga berdampak terhadap rendahnya 

kompetensi siswa yang merujuk pada tidak tercapainya tujuan pembelajaran.  

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ketuntasan belajar siswa, 

diantaranya ialah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah 

faktor yang berasal dari diri siswa itu sendiri meliputi kondisi fisik dan 

psikologis siswa. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang timbul dari luar 

diri siswa salah satunya ialah media pembelajaran yang digunakan pada saat 

kegiatan pembelajaran.  

Media pembelajaran merupakan salah satu faktor penting yang dapat 

mempengaruhi proses maupun hasil belajar siswa. Agar proses pembelajaran 

dapat berjalan dengan baik serta dapat mencapai tujuan pembelajaran yang 

diharapkan maka diperlukan media pembelajaran yang baik untuk dapat 

menyampaikan informasi atau materi pelajaran secara optimal. Kehadiran 

media dalam proses pembelajaran sangat penting untuk menunjang kegiatan 

pembelajaran khususnya kegiatan menyimak cerita di Sekolah Dasar. Siswa 

memerlukan suatu media pembelajaran yang tepat dalam kegiatan pembelajaran 

menyimak untuk dapat melatih serta meningkatkan kemampuan menyimak 

yang telah dimilikinya.  Salah satunya ialah dengan menggunakan media audio 

visual. 

Secara umum, media audio visual menurut teori kerucut pengalaman Edgar 

Dale memiliki efektivitas yang tinggi dalam proses pembelajaran dari pada 

media visual atau audio (Sukiman, 2012: 184). Media audio visual dapat 

menambah minat siswa dalam belajar, dan membantu siswa fokus pada materi 
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yang dipelajari karena dapat merangsang partisipasi aktif siswa dengan 

mengandalkan indera pendengaran dan penglihatan. 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Media Audio visual Terhadap 

Kemampuan Menyimak Cerita Siswa Kelas V SDN 38 Ampenan Tahun 

2017/2018”. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan 

yang diajukan dalam penelitian ini, adalah: “Apakah ada pengaruh media audio 

visual terhadap kemampuan menyimak cerita siswa kelas V SDN 38 Ampenan 

tahun 2017/2018?”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untk mengetahui apakah ada pengaruh 

media audio visual terhadap kemampuan menyimak cerita siswa kelas V SDN 

38 Ampenan tahun 2017/2018.  

 

B. KAJIAN PUSTAKA 

Teori yang relevan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Media Pembelajaran  

 Ada beberapa para ahli yang mengemukakan penapat mengenai 

pergertian dari media pembelajaran dianataranya; Musaddat dkk (2011: 

82), Gerlach dan Ely (dalam Arsyad, 2014: 3), Gagne dan Briggs (dalam 

Arsyad, 2014: 4). Dari ketiga pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan 

bahwa yang dimaksud media pembelajaran adalah sarana komunikasi 

proses belajar-mengajar yang berupa perangkat keras maupun perangkat 

lunak untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Enoch (dalam 

Musaddat dkk, 2011: 84) juga mengemukakan fungsi dari media 

pembelajaran yaitu: (1) Atensi, (2) Afektif, (3) Kognitif, dan (4) 

Kompensatoris. 

2. Media Audio Visual 

Ada beberapa para ahli yang mengemukakan penapat mengenai 

pergertian dari media pembelajaran dianataranya; Sukiman (2012: 184), 

Wati (2016: 44). Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

yang dimaksud media audio visual adalah media pembelajaran yang dapat 

menyampaikan informasi atau materi pelajaran dalam bentuk gambar dan 

suara secara terpadu. Langkah-langkah pembelajaran dengan 

menggunakan media audio visual yaitu: (1) Tahap persiapan, langkah ini 

meliputi persiapan bagi guru dan persiapan bagi siswa dalam rangka 

pendidikan. Siswa pun harus dipersiapkan untuk menerima program yang 

disajikan agar mereka berada dalam keadaan siap untuk mengetahui apa 

yang diberikan, bagaimana disajikannya, dan pengalaman-pengalaman 

yang akan mereka peroleh. (2) Tahap pelaksanaan, pada tahap ini siswa 

melihat dan mendengar, mengikuti dengan seksama tayangan yang 

berlangsung dalam layar LCD proyektor. (3) Tahap tindak lanjut, aktivitas 
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ini dilakukan untuk memantapkan pemahaman siswa tentang materi yang 

telah disampaikan menggunakan media audio visual. 

3. Kemampuan Menyimak 

Ada beberapa para ahli yang mengemukakan penapat mengenai 

pergertian dari media pembelajaran dianataranya; Menurut Moeliono 

(dalam Saddhono dkk, 2014: 14), Tarigan (1986: 31), dan Santosa dkk 

(2009: 7.14). Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud menyimak ialah suatu proses kegiatan mendengarkan serta 

memperhatikan yang dilakukan dengan sengaja bertujuan untuk 

memahami atau menangkap isi suatu ujaran yang telah disimak. Menurut 

Lilian M. Logan (dalam Saddhono dkk, 2014: 22) ada beberapa tujuan 

menyimak, diantaranya: (1) Untuk memperoleh pengetahuan dari bahan 

ujaran, (2) Untuk menilai bahan simakan, (3) Untuk dapat 

mengkomunikasikan ide atau gagasan kepada orang lain dengan lancar dan 

tepat.  

 Adapun beberapa hasil penelitian yang terdahulu yang dapat digunakan 

sebagai acuan pembahasan atau yang ada relevansinya dengan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebgai berikut: 

1. Aenunsyah dengan judul skripsi “Penggunaan Media Audio Visual 

Untuk Meningkatkan Kemampuan Menyimak Pada Mata Pelajaran 

Bahasa Indonesia Siswa Kelas V SDN Lebangkar Tahun Ajaran 

2013/2014”, menunjukkan bahwa penggunaan media audio visual dapat 

meningkatkan kemampuan menyimak siswa pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia di kelas V SDN Lebangkar.  

2. Halimatus Sa’diah dengan judul skripsi “Pengaruh Penggunaan Media 

Audio Visual Terhadap Keterampilan Menyimak Cerita Anak Pada 

Siswa Kelas V MI Al-Hikmah Jakarta”, menunjukkan bahwa 

penggunaan media audio visual berpengaruh terhadap keterampilan 

menyimak cerita anak pada siswa kelas V MI Al-Hikmah Jakarta.  

3. Septiana Utaminingrum dengan judul skripsi “Pengaruh Media Audio 

Visual Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Pada Keterampilan 

Menyimak Cerita Siswa Kelas V SD Di Kecamatan Pandak Bantul 

Daerah Istimewa Yogyakarta”, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan atas penggunaan media audio visual terhadap efektivitas 

pembelajaran Bahasa Indonesia pada keterampilan menyimak cerita 

siswa kelas V di SD Kecamatan Pandak Bantul Daerah Istimewa 

Yogyakarta.  

Dalam proses pembelajaran, metode yang digunakan guru dalam 

mengajar akan berpengaruh terhadap kemampuan siswa dalam memahami 

materi pelajaran yang diberikan. Begitu pula dengan media pembelajaran 

yang digunakan, kegiatan pembelajaran akan menjadi lebih bermakna 

apabila dilengkapi dengan media yang sesuai dengan kebutuhan, materi 

pembelajaran, dan karakteristik dari mata pelajaran itu sendiri. Sehingga, 
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penggunaan media pembelajaran yang tepat merupakan salah satu solusi 

untuk meminimalkan atau mengatasi masalah-masalah tersebut. 

Salah satu solusi yang dapat digunakan untuk menciptakan suasana 

pembelajaran yang aktif dan menarik sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam menyimak materi pelajaran khususnya pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia adalah dengan menggunakan media audio 

visual. Penggunaan media audio visual diharapkan dapat mempermudah 

siswa dalam memahami informasi yang ingin disampaikan oleh guru. 

Dengan demikian penggunaan media audio visual dapat memberikan 

pengaruh yang positif terhadap kemampuan menyimak siswa kelas V SDN 

38 Ampenan tahun 2017/2018.  

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir diatas, maka hipotesis 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Hipotesis Nihil (H0): “Tidak terdapat pengaruh media audio visual 

terhadap kemampuan menyimak cerita siswa kelas V SDN 38 Ampenan 

tahun 2017/2018”. 

2. Hipotesis Alternatif (Ha): “Terdapat pengaruh media audio visual 

terhadap kemampuan menyimak cerita siswa kelas V SDN 38 Ampenan 

tahun 2017/2018”. 

 

C.  METODELOGI PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yaitu penelitian yang 

digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan (treatment) tertentu terhadap 

yang lain dalam kondisi yang terkendalikan, Sugiyono (2018: 72). Tipe 

penelitian eksperimen yang digunakan adalah tipe Quasi Eksperimental Design 

tipe Nonequivalent Control Group Design dimana terdapat dua kelomok yaiti 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen.  

Penelitian ini dilakukan di SDN 38 Ampenan dan telah dilaksanakan pada 

tanggal 21, 26, 27 Maret – tanggal 6, 9, dan 13 April 2018.  

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas V di SDN 38 

Ampenan yang berjumlah 66 orang siswa. Sedangkan sampel dalam penelitiian 

ini yaitu siswa kelas V A dan V B yang berjumlah 66 orang siswa dengan teknik 

pengambilan sampel menggunakan teknik nonprobability sampling jenis 

sampling jenuh.  

Uji coba instrument dalam penelitian ini menggunakan uji ahli atau yang 

biasa disebut dengan uji expert judgement dengan meminta pertimbangan dua 

orang dosen ahli dan seorang praktisi pendidikan yaitu guru kelas V di SDN 38 

Ampenan.   

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan dokumentasi, tes tes hasil belajar yang berbentuk pilihan ganda dan 

essay serta observasi tidak terstruktur. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini ialah: 
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1. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas data dimaksudkan untuk melihat normal atau 

tidaknya sebaran data yang akan dianalisis. Uji normalitas dapat ditentukan 

dengan menggunakan rumus uji chi kuadrat berikut ini: 

X2 = ∑
(f0-fh)

2

fh
 

        (Riduwan, 2014: 197) 

Data terdistribusi normal pada taraf signifikansi 5% dengan db = k – 1, 

dengan k menyatakan banyak kelas interval.  

2. Uji Homogenitas 

Jika Fhitung > Ftabel maka sampel tidak homogen dan jika Fhitung ≤ Ftabel 

maka sampel homogen pada taraf signifikansi 5%. Adapun persamaan uji 

varians tersebut sebagai berikut: 

Fhitung = 
𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒔 𝑻𝒆𝒓𝒃𝒆𝒔𝒂𝒓

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒔 𝑻𝒆𝒓𝒌𝒆𝒄𝒊𝒍
 

Riduwan (2014: 186) 

Varians (S2) merupakan kuadrat dari standar deviasi (SD), dimana standar 

deviasi (SD) dapat dicari dengan menggunakan rumus angka kasar sebagai 

berikut: 

SD = √
∑𝑭𝑿𝟐

𝑵
− (

∑𝑭𝑿

𝑵
)

𝟐

 

       (Hadi, Sutrisno, 2015: 106) 

 

3. Uji Hipotesis 

Uji hipoteis dalam penelitian ini menggunakan rumus Polled Varians 

sebagai berikut:  

 

𝒕𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 =  
𝒙𝟏 − 𝒙𝟐

√
(𝒏𝟏 − 𝟏)𝒔𝟏

𝟐 + (𝒏𝟐 − 𝟏)𝒔𝟐
𝟐

𝒏𝟏 + 𝒏𝟐 −  𝟐 (
𝟏

𝒏𝟏
+ 

𝟏
𝒏𝟐

)

 

 

Pada taraf signifikansi 5% dengan dk (derajad kebebasan) = n1 + n2 - 2 

          

       Sugiyono (2018: 196) 
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D. HASIL PENELITIAN 

1. Data Kemampuan Menyimak Cerita Siswa 

Rubrik penilaian untuk menilai kemampuan menyimak cerita yang telah 

dibuat berpatokan pada indikator atau kompetensi yang harus dicapai pada 

materi pembelajaran menyimak yang telah ditentukan untuk mengukur 

kemampuan menyimak siswa. Dalam rubrik yang dibuat ada beberapa 

aspek yang dinilai meliputi tokoh dan penokohan, tema, alur, pesan atau 

amanat, dan isi cerita dalam kegiatan menyimak. Berikut data hasil 

kemampuan menyimak cerita siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. 
 

Tabel 4.1 

Data Hasil Pre-test dan Post-test 

A.  

Kelompok  N Tes  Nilai 

Tertinggi 

Nilai 

Terendah 

Rata-

Rata 

Eksperimen  
33 Pre-Test 76 41 

58,84 

 

33 Post-Test 100 59 
78,72 

 

Kontrol  33 Pre-Test 73 38 54,81 

33 Post-Test 85 52 67,75 

 

2. Hasil Uji Asumsi (Prasyarat) 

a. Uji Normalitas Data 

Normalitas data dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan 

rumus Chi Kuadrat. Berdasarkan hasil perhitungan maka diperoleh hasil 

X2
hitung sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Normalitas Data  

Kelas  Tes  X2
hitung X2

tabel  Kesimpulam  

Eksperimen Pre-test 8,57 11,07 Terdistribusi Normal 

Post-test 7,86 11,07 Terdistribusi Normal 

Kontrol Pre-test 5,89 11,07 Terdistribusi Normal 

Post-test 8,62 11,07 Terdistribusi Normal 

 

b. Uji Homogenitas Data 

Homogenitas dapa dalam penelitin ini dihitung dengan 

menggunakan analisis varians yaitu dengan rumus variasn terbesar 

dibagi varians terkecil. Berdasarkan hasil perhitungan di atas maka 

diperoleh hasil sebagai berikut: 
Tabel 4.3 

Hasil Uji Homogenitas Data Pre-test  

 
Kelompok Fhitung Ftabel (α= 0.05) Uji Homogenitas 

 

Ekperimen 
1,08 1,81 

Homogen 

Kontrol 
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Tabel 4.4 

Hasil Uji Homogenitas Data Pos-test  

 

Kelompok Fhitung Ftabel (α= 0.05) Uji Homogenitas 

 

Ekperimen 
1,07 1,81 

Homogen 

Kontrol 

 

Dari tabl di atas maka dapat dinyatakan bahwa data nilai pre-test 

maupun post-test dinyatakan homogen, karena Fhitung ≤ Ftabel .  

 

 

c. Uji Hopotesis 

Uji hipotesis ilakukan untuk mengetahui [engaruh penggunaan 

media audio visual terhadap kemampuan menyimak cerita siswa kelas 

V SDN 38 Ampenan. Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan rumus t-test polled varians. Setelah perhitungan 

dengan menggunakan rumus tersebut, maka diproleh hasil perhitungan 

sebagai berikut: 
 

Tabel 4.5 

Hasil Analisis Uji-t Post-test 

Kelompok  Jumlah 

Siswa (n) 

Rata-

rata 

S2 

(Varians) 

t hitung t tabel  

Eksperimen  33 78,72 84,08 
4,9863 1,9987 

Kontrol  33 67,75 78,14 

 

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa thitung  ≥ ttabel  yaitu 4,9863 ≥ 

1,9987 pada taraf signifikansi 5% dengan derajat kebebasan (dk) = 𝑛1+ 

𝑛2 – 2 = 33 + 33 – 2 = 64. Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis, 

yaitu jika thitung ≥ttabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh media audio visual terhadap 

kemampuan menyimak cerita siswa kelas V SDN 38 Ampenan tahun 

2017/2018. 

 

E. PEMBAHASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media audio visual 

terhadap kemampuan menyimak cerita siswa kelas V SDN 38 Ampenan tahun 

2017/2018. 

Penelitian ini diawali dengan memberikan pre-test kepada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol yaitu kelas V A dan kelas V B yang bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan awal siswa. Selanjutnya, peneliti memberikan 

perlakuan berupa penggunaan media audio visual pada kelas eksperimen (VA) 

Setelah memberikan perlakuan, peneliti kemudian memberikan post-test yang 

bertujuan untuk melihat pengaruh atau perbandingan hasil belajar menyimak 

cerita siswa yang menggunakan media audio visual dengan hasil belajar 

menyimak cerita siswa dengan pembelajaran konvensional atau kegiatan 
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pembelajaran seperti biasa yang dilakukan tanpa media. Nilai rata-rata yang 

dihasilkan pada pelaksanaan pre-test kelas eksperimen adalah 58,84, sedangkan 

nilai rata-rata pre-test kelas kontrol adalah 54,81. Setelah mengetahui data hasil 

penelitian, selanjutnya, dari data tersebut peneliti melakukan uji normalitas dan 

uji homogenitas data untuk mengetahui apakah kedua kelas tersebut homogen 

dan berdistribusi normal atau tidak. Berdasarkan hasil uji normalitas data pre-

test kelas eksperimen dan kelas kontrol diperoleh nilai X2
hitung ≤ X2

tabel sehingga 

dapat dinyatakan bahwa data hasil pre-test kelas eksperimen dan kelas kontrol 

berdistribusi normal. Sedangkan untuk hasil pengujian homogenitas data pre-

test kelas eksperimen dan kelas kontrol diperoleh hasil Fhitung ≤ Ftabel yaitu 

sebesar 1,08 ≤ 1,81. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka dapat 

dinyatakan bahwa data hasil pre-test kelas eksperimen dan kelas kontrol 

tersebut homogen.  

Selanjutnya nilai rata-rata yang dihasilkan pada pelaksanaan post-test kelas 

eksperimen adalah 78,72, sedangkan nilai rata-rata post-test kelas kontrol 

adalah 67,75. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara nilai rata-rata 

post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hal ini dimungkinkan karena 

adanya perbedaan perlakuan yang diberikan antara kedua sampel tersebut. 

Perlakuan yang diberikan adalah perlakuan khusus dengan menggunakan media 

audio visual dalam bentuk film animasi cerita anak.  

Setelah diketahui adanya perbedaan hasil belajar menyimak cerita siswa 

dari nilai post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol, selanjutnya peneliti 

menganalisa hipotesis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, yaitu 

dengan menggunakan rumus t-test polled varians.  

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan uji-t dengan taraf 

signifikansi 5% pada taraf kepercayaan 95% dk = 64 peneliti memperoleh hasil 

thitung sebesar 4,9863, sedangkan ttabel sebesar 1,9987 dimana thitung ≥ ttabel. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dapat dikatakan bahwa terdapat 

pengaruh media audio visual terhadap kemampuan menyimak cerita siswa. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sugiyono (2018: 199) 

yang mengatakan bahwa, jika thitung ≥ ttabel, maka hipotesis alternatif (Ha) 

dinyatakan diterima dan hipotesis nihil (H0) ditolak. Sehinga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh media audio visual terhadap kemampuan 

menyimak cerita siswa kelas V SDN 38 Ampenan tahun 2017/2018.  

Selanjutnya, untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya maka, 

dilakukanlah uji lanjutan dengan cara mencari nilai koefisien determinasi. 

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai koefisien 

determinasi sebesar 27,9 %. Menurut Riduwan (2014: 231) hal tersebut 

menyatakan bahwa media audio visual berpengaruh terhadap kemampuan 

menyimak sebesar 27,9 %.dan sisanya sebesar 72,1 % ditentukan oleh variabel 

lain. 
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F. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan, maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh media audio visual terhadap kemampuan 

menyimak cerita siswa kelas V SDN 38 Ampenan Tahun 2017/2018 diperoleh 

hasil thitung sebesar 4,9863, sedangkan ttabel sebesar 1,9987 pada taraf signifikansi 

5% yang berarti bahwa hasil thitung  ≥  ttabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

Ha yang berbunyi, “Terdapat pengaruh media audio visual terhadap kemampuan 

menyimak cerita siswa kelas V SDN 38 Ampenan tahun 2017/2018”, diterima 

dan H0 yang berbunyi, “Tidak terdapat pengaruh media audio visual terhadap 

kemampuan menyimak cerita siswa kelas V SDN 38 Ampenan tahun 

2017/2018”,  ditolak. 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti 

menyampaikan beberapa saran sebagai berikut. 

1. Guru sebaiknya dapat menggunakan media pembelajaran yang lebih efektif 

dan menarik, khususnya dalam kegiatan pembelajaran menyimak. Salah 

satunya ialah dengan menggunakan media audio visual untuk dapat melatih 

serta meningkatkan kemampuan siswa dalam menyimak materi 

pembelajaran. 

2. Siswa disarankan agar dapat terus melatih serta meningkatkan kemampuan 

menyimaknya, karena kemampuan menyimak merupakan salah satu 

kemampuan berbahasa yang sangat penting untuk dapat menangkap serta 

memahami materi pembelajaran.  

3. Sekolah seharusnya dapat menyediakan media pembelajaran yang dapat 

mendukung kegiatan pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran 

menyimak. Salah satunya ialah dengan menggunakan media audio visual 

sebagai salah satu alternatif media pembelajaran yang dapat meningkatkan 

kemampuan menyimak siswa. Apabila setiap siswa mempunyai 

kemampuan menyimak yang baik, maka hal tersebut tentu akan berdampak 

baik pula pada hasil belajarnya. Sehingga hal tersebut dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran serta mutu pendidikan di sekolah tersebut. 

4. Peneliti lain yang hendak melakukan penelitian serupa disarankan untuk 

mengkaji aspek-aspek dalam penelitian ini yang masih belum dikaji secara 

lebih mendalam agar hasil penelitian selanjutnya bisa lebih bermanfaat 

khususnya dalam proses pembelajaran untuk dapat meningkatkan 

kemampuan menyimak siswa.  
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