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BAB VI 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan dari data hasil penelitian tentang peran 

guru dalam penggunaan media audio visual dalam pembelajaran Al-qur’an 

Hadits di MAN 1 Trenggalek tahun ajaran 2018/2019, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

1. Peran guru dalam penggunaan media audio visual dalam pembelajaran 

Al-qur’an Hadits di MAN 1 Trenggalek, diantaranya adalah :  

a. Sudah dimanfaatkan dengan baik, Tetapi tidak semua materi 

pelajaran Al-qur’an Hadits dapat disampaikan dengan media audio 

visual. Jika ingin menggunakan media ini harus menyesuaikan 

materinya dulu. 

b. Perlu dipersiapkan sarana pendukungnya. Sarana pendukung 

tersebut dapat berupa file materi pembelajaran  

c. Kemampuan guru dalam menyajikan pembelajaran didalam kelas.  

2. Dampak Positif dan Negatif Peran Guru Dalam Penggunaan Media 

Audio Visual Pada Mata Pelajaran Al-Qur’an Hadits Kelas Xl Di 

MAN 1 Trenggalek, diantaranya adalah 

a. Dampak positif 

1) Memudahkan guru dalam menyampaikan materi kepada anak 

2) Membuat pelajaran menjadi lebih menarik bagi  siswa. 

b. Dampak negatif 
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1) Ketika terselip animasi yang menarik siswa-siswi cenderung 

lebih memperhatikan animasi daripada maeri pelajaran 

2) guru yang terlalu mengandalkan media audio visual dan tidak 

menerangkan materi pembelajaran 

3. Faktor Pendukung dan penghambat penggunaan media audio visual 

dalam pembelajaran al-qur’an hadits kelas Xl di MAN 1 Trenggalek 

antara lain yaitu:  

a. faktor pendukung media ini terdiri dari :  

1. Peralatan media yang tersedia di sekolah.  

2. Adanya gendset Sa’at mati lampu masih bisa nyala.  

3. Mudah dipahami ketika pembelajaran berlangsung.  

4. Siswa lebih senang ketika pembelajaran akidah akhlak didalam 

kelas.  

b. faktor penghambat terdiri dari :  

1. Kemampuan Guru dalam mengoperasikan peralatan audio-

visual sebagai media pembelajaran.  

2. Belum tersedianya perangkat audio visual disemua kelas 

3. Tidak semua materi bisa menggunakan media audio vsiual.  

4. menyita waktu didalam kelas karena habis untuk 

mempersiapkan media audio visual yang akan digunakan.  

B. Saran  

Berdasarkan masalah dari hasil penelitian tersebut, maka saran 

yang dapat dikemukakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:  
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1. Kepada Kepala Sekolah  

Supaya lebih berusaha dapat melengkapi kekurangan perangkat 

audio visual di beberapa kelas, agar dapat mempermudah guru dalam 

mengajar. 

2. Kepada Guru  

Sebagai seorang panutan bagi para siswa, guru hendaknya bisa 

memberikan inovasi mengajar kepada para siswa melalui media audio 

visual sehingga proses pembelajaran bisa tercapai secara maksimal dan 

para siswa mempunyai semangat belajar yang tinggi.  

3. Kepada Peneliti / Calon Peneliti  

Penulis berharap, para peneliti dapat meneruskan atau 

mengembangkan penelitian ini untuk variabel-variabel lain yang 

sejenis atau model pembelajaran lain yang lebih inovatif, sehingga 

dapat menambah wawasan dan dapat lebih meningkatkan kualitas 

pembelajaran, khususnya pada pembelajaran Al-qur’an Hadits. 


