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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari kajian pustaka and paparan data dari hasil penelitian 

tentang penerapan media audio visuak untuk menumbuhkan motivasi 

belajar mata pelajaran fiqih pada siswa MIN 9 Blitar, maka peneliti dapat 

menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1.   Penerapan media Audio Visual untuk menumbuhkan Motivasi belajar 

mata pelajaran Fiqih  pada siswa MIN 9 Blitar berjalan dengan baik 

sesuai yang diharapkan. Hal ini terjadi karena penunjang Media dan 

Guru Agama yang membidangi salah satu mata pelajaran Fiqih juga 

sebagai pelaksana pendidikan benar-benar telah dilaksanakan dengan 

baik sesuai yang telah diharapkan dalam kurikulum saat ini. Pemberian 

serta pemilihan materi disesuaikan dengan kemampuan anak sesuai 

dengan Media sebagai penunjangnya, di samping itu Guru mata 

pelajaran aktif dalam menjalankan tuganya setiap hari. Juga adanya 

Respon yang baik dari anak itu sendiri, berupa mengikuti pelajaran 

Fiqih dan kegiatan pendidikan lainnya. 

2.   Penerapan Media Audio Visual untuk menumbuhkan Motivasi belajar 

mata pelajaran Fiqih  pada siswa MIN 9 Blitar sesuai dengan tujuan 

yang telah ditetapkan dan berhasil dengan baik, baik mengenai prestasi 

yang diacapai anak (berupa angka atau nilai hasil ulangan) maupun 
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pengalaman pendidikan Fiqih oleh walaupun belum seratus persen 

berhasil. Dalam proses belajar mengajar menggunakan Media seperti 

ini akan sangat membantu guru dalam menyampaikan proses 

mengajarnya, selain itu juga akan membuat siswa senang, nyaman dan 

termotivasi dengan materi gambar dan suara yang disampaikan pada 

LCD. 

3.   Hal yang menjadi Pendorong berjalannya penerapan media ini meliputi 

sarana dan prasarana yang mendukung, kelayakan dari LCD projector 

dan pemilihan materi yang cocok jika diaplikasikan dengan penerapan 

Media Audio Visual. Sedangakan hal yang menjadi penghambat dalam 

penerapan Media ini meliputi daya listrik yang kurang mendukung, 

tingkat kesulitan kepada ketepatan materi yang akan disajikan dan lain 

sebagainya. 

B. Saran 

1.  Bagi sekolah 

  Sekolah sebagai lembaga yang bertujuan mencerdaskan  

kehidupan bangsa hendaknya mampu mencapai tujuan pendidikan 

dengan meningkatkan prestasi siswa dan melakukan berbagai upaya 

dalam rangka peningkatan prestasi siswa tersebut. Oleh karena itu 

sekolah harus bisa melengkapi sarana prasarana agar memudahkan guru 

belajar untuk mewujudkan media pembelajaran yang bervariatif. 
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2. Bagi Guru  

  Demi keberhasilan dan tercapainya tujuan pendidikan, hendaknya 

guru menyampaikan tujuan mempelajari materi fiqih dalam 

kehidupan sehari-hari. Sehingga peserta didik akan merasa bahwa 

ilmu yang diperoleh tidak akan sia-sia 

3. Bagi Siswa 

  Dalam rangka mencapai keberhasilan belajar yang maksimal dan 

pemahaman siswa terhadap materi pelajaran maka diperlukan adanya 

kesadaran yang tinggi untuk lebih menata niat yang sungguh-sungguh 

dan lebih giat dalam belajar. 

4. Bagi Peneliti Yang Akan Datang 

  Hendaknya dapat melakukan penelitian lebih lengkap dan 

mendalam mengenai penerapan media audio visual, karena penelitian 

ini haya kajian tentang penerapan media audio visual untuk 

menumbuhkan motivasi belajar mata pelajaran fiqih. 

 

 

 


