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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab 

sebelumnya dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, 

dan dokumentasi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi guru Fiqih 

dalam pemanfaatan media pembelajaran, diantaranya sebagai berikut: 

1. Strategi Guru Fiqih dalam Pemanfaatan Media Visual di Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri 2 Blitar. 

Strategi guru Fiqih dalam pemanfaatan media visual yaitu dengan 

mendesain pembelajaran menjadi sebuah lagu, menunjukkan gambar-

gambar kepada siswa sehingga siswa tertarik untuk mengikuti 

pembelajaran, melakukan evaluasi dengan tes tulis dan lisan yang 

berkaitan dengan materi Fiqih yang telah didesain menjadi sebuah lagu 

tersebut.  

2. Strategi Guru Fiqih dalam Pemanfaatan Media Audiovisual di 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Blitar. 

Strategi guru Fiqih dalam pemanfaatan media audiovisual yaitu 

guru menayangkan video terkait materi Fiqih, melakukan tanya jawab 

terkait video yang ditayangkan, melakukan tepuk kreasi terkait materi 
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yang disampaikan agar siswa lebih mudah untuk mengingat materi, 

memberikan evaluasi kepada siswa mengerjakan Lembar Kerja Siswa 

(LKS) untuk mengetahui pemahaman siswa terkait pemanfaatan media 

pembelajaran audiovisual.  

3. Kendala Guru dalam Pemanfaatan Media Pembelajaran di 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Blitar. 

Kendala yang dihadapi oleh guru Fiqih dalam pemanfaatan media 

pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Blitar yaitu terbatasnya 

media visual dan audiovisual yang dimiliki oleh Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri 2 Blitar, kurangnya pemahaman guru mengenai pentingnya 

pemanfaatan media dalam pembelajaran sehingga masih ada beberapa 

guru yang belum mengunakan media dalam proses pembelajaran.  

 

B. Saran  

a. Bagi Lembaga Madrasah  

Alangkah baiknya lembaga madrasah berusaha untuk melengkapi 

sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk menunjang pemanfaatan 

media pembelajaran khususnya pada mata pelajaran Fiqih.  

b. Bagi Guru  

Alangkah baiknya guru meningkatkan kualitas kinerjanya dengan 

memilih strategi pembelajaran yang tepat dan pengembangan media 
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pembelajaran yang lebih kreatif khususnya terkait media pembelajaran 

Fiqih supaya pembelajaran lebih mengena dan bermakna kepada siswa.  

c. Bagi Peserta Didik 

Alangkah baiknya peserta didik lebih semangat dalam kegiatan 

pembelajaran, supaya hasil belajar yang dicapai dapat memuaskan dan 

sesuai dengan yang diharapkan, serta lebih semangat lagi untuk 

mempelajari ilmu agama khususnya pada mata pelajaran Fiqih.  

d. Bagi Peneliti Berikutnya 

Diharapkan peneliti berikutnya mampu melakukan penelitian 

tentang strategi guru Fiqih dalam pemanfaatan media pembelajaran, 

sehingga dapat menambah referensi terkait strategi guru Fiqih dalam 

pemanfaatan media pembelajaran. 


