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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan, maka

penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Video dan Slide merupakan bentuk media audiovisual yang digunakan

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam Bab Fikih di kelas XII

Bahasa SMA Negeri 1 Tahunan Jepara. Materi yang disampaikan

menggunakan kedua media tersebut lebih mudah diterima dan dipahami

oleh siswa karena rasa ketertarikan dan keingintahuan mereka lebih besar

daripada saat menggunakan media lainnya.

2. Penerapan media audiovisual dalam pembelajaran Pendidikan Agama

Islam Bab Fikih di kelas XII Bahasa SMA Negeri 1 Tahunan Jepara

dimulai dengan pendidik mengucapkan salam dan mengajak peserta

didik untuk berdoa bersama-sama, serta dilanjutkan dengan mengabsen

peserta didik. Sebelumnya pendidik mengkondisikan siswa agar

memperhatikan materi yang akan disampaikan, kemudian memberikan

gambaran terhadap materi yang akan disampaikan terlebih dahulu,

menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan materi yang akan

disampaikan, mengulas kembali materi yang telah dipelajari pada

pertemuan sebelumnya, barulah pendidik menyajikan media audiovisual

terkait materi yang akan disampaikan pada pertemuan ini. Selanjutnya
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pendidik menjelaskan kembali serta membuat kesimpulan terkait

tayangan dari media audiovisual tersebut, setelah itu pendidik menyuruh

peserta didik untuk merangkum materi yang telah dipaparkan dari

tayangan media audiovisual. Setelah itu, pendidik menunjuk salah satu

peserta didik untuk maju ke depan kelas untuk menjelaskan kembali

secara ringkas terkait tayangan dari media audio visual. Selanjutnya

pendidik memberi beberapa pertanyaan terkait materi yang telah

disampaikan, setelah itu pendidik mengakhiri pembelajaran dengan

menyampaikan salam penutup.

3. Faktor pendukung dalam penerapan media audiovisual dalam

pembelajaran Pendidikan Agama Islam Bab Fikih di kelas XII Bahasa

SMA Negeri 1 Tahunan Jepara diantaranya; (a). Tersedianya LCD

proyektor dan speaker di setiap ruang kelas, sehingga memudahkan

pendidik dalam menggunakan media audiovisual dalam pembelajaran di

kelas, khususnya kelas XII Bahasa. (b). Terdapat LCD proyektor dan

speaker cadangan yang disediakan oleh pihak sekolah yang diorganisir

oleh Tata Usaha (TU), sehingga apabila terjadi kendala teknis seperti

LCD proyektor dan speaker rusak bisa langsung teratasi. (c). Tersedianya

materi yang dikemas dalam bentuk video dan juga slide power point,

baik itu mengunduh dari youtube atau internet maupun guru membuat

sendiri dengan disesuaikan materi, sehingga membantu memudahkan

proses belajar mengajar di kelas. (d). Media dapat membangkitkan

motivasi dan merangsang peserta didik untuk belajar. Karena siswa
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mempunyai sifat ingin tahu lebih banyak. (e). Mempermudah dan

mempercepat pendidik dalam menyajikan materi pembelajaran dalam

proses proses belajar mengajar di kelas sehingga memudahkan peserta didik

untuk mengerti dan memahaminya. Sedangkan faktor yang menjadi

penghambat penggunaannya adalah faktor hal teknis, waktu yang

dibutuhkan dalam persiapan pembelajaran di kelas ketika terjadi masalah

teknis, serta tidak semua materi dalam pelajaran Pendidikan Agama

Islam bab Fikih di kelas XII Bahasa dapat menggunakan media

audiovisual .

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan penulis di SMA Negeri 1

Tahunan Jepara, dan berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka penulis

mempunyai beberapa saran yang sekiranya dapat meningkatkan dan memiliki

dampak positif, yakni:

1. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama bukan hanya seorang

guru yang ada dalam sekolahan, tetapi juga pemerintah, masyarakat dan

keluarga. Maka hendaknya disadari bahwa peran aktif ketiganya sangat

dibutuhkan dalam pendidikan dengan tujuan proses pembelajaran bagi

anak-anak makin efektif dan efisien dengan hasil yang memuaskan.

2. Guru diharap dapat menguasai perkembangan teknologi yang relevan

dengan tuntutan masyarakat dan perkembanan zaman dan memiliki

keterampilan tentang cara menggunakan media dan cara mengatasinya
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ketika terjadi kendala teknis agar dalam penyampaian pembelajaran yang

berhubungan dengan media audiovisual tidak mengalami hambatan.

3. Dengan adanya media audiovisual ini dapat melatih untuk menumbuhkan

keberanian dan keaktifan dalam diri peserta didik, karena peserta didik

mudah paham dengan pembelajaran menggunakan media audio visual.

Dengan demikian, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh maka dapat

membantu hasil belajar yang diharapkan.

C. Penutup

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufiq, dan hidayah-

Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini

dengan baik.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi

Muhammad SAW. sebagai pembawa risalah Ilahiyyah, beserta keluarga dan

sahabat-sahabatnya. Semoga kita selalu mendapatkan pertolongan dan

syafaatnya di hari kiamat nanti. Penulis  juga mengucapkan terima kasih

kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi, bimbingan serta

bantuan terhadap penulisan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini baik dari isi ataupun

pembahasannya banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun,

karena hal itu merupakan tolak ukur dalam berkarya yang lebih baik di masa

yang akan datang.
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Akhirnya dengan mengharap ridho dari Allah SWT, semoga skripsi

ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada

umumnya. Amin Ya Robbal Alamin.

Jepara,        September 2018


