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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil 

kesimpulan untuk mengetahui tujuan penelitian yakni untuk mengetahui 

adanya pengaruh media gambar terhadap kemampuan menguasai mufradat 

peserta didik yang menggunakan media gambar ا����� di MI PUI Cikaso, 

Kuningan Jawa Barat dapat disimpulkan bahwa: 

1. Ada perbedaan kemampuan menguasai mufradat peserta didik yang 

menggunakan media gambar dan kemampuan menguasai mufradat peserta 

didik yang menggunakan metode konvensional. Ini terlihat dari Analisis uji 

hipotesis dengan menggunakan rumus uji t pihak kanan ditunjukkan dari 

nilai thitung=3,210, hasil tersebut dikonsultasikan dengan ttabel dimana α = 5% 

dengan dk = n1 + n2 – 2 = (30+30-2) = 58,  maka diperoleh ttabel=1,671 . 

Kriteria pengujian H0 diterima jika thitung < ttabel. Karena pada penelitian ini 

thitung > ttabel, maka H1 diterima yang berarti ada perbedaan kemampuan 

menguasai mufradat peserta didik yang menggunakan media gambar 

dengan kemampuan menguasai mufradat peserta didik yang diajar dengan 

metode konvensional.  

 

B. Saran-saran 

Dalam rangka turut mengembangkan pendidikan untuk meningkatkan 

minat belajar bahasa Arab peserta didik perlu disampaikan saran-saran 

kepada: 

1. Guru 

a. Mengingat penggunaan media gambar sangat membantu dalam 

menguasai mufradat, sebaiknya guru mata pelajaran bahasa Arab dapat 

menggunakannya sebagai alternatif media pembelajaran. 
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b. Mengingat tidak semua materi dapat diaplikasikan dengan media 

gambar, maka guru harus pandai-pandai memilih metode/ media dan 

model pembelajaran yang tepat serta memanfaatkan sarana/ media 

pembelajaran yang ada. 

2. Peserta Didik  

Siswa diharapkan lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran, sehingga akan 

tercipta kondisi yang komunikatif dan tercipta suasana kondusif. 

 

C. Penutup 

Dengan memanjatkan syukur alhamdulillah ke hadirat Allah SWT, penulis 

telah menyelesaikan skripsi ini dengan sepenuh kemampuan yang dimiliki. 

Dan ucapan terima kasih kepada para pembimbing yang telah meluangkan 

waktu untuk memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis demi 

terselesaikannya skripsi ini 

Demikian skripsi yang dapat penulis buat. Penulis menyadari dalam 

penulisan dan pembahasan skripsi ini masih banyak kekurangannya dan jauh 

dari kesempurnaan baik dalam penyusunan kalimat, bahasa yang digunakan, 

isi, maupun sistematika penulisan. Hal tersebut bukan semata-mata 

kesengajaan, namun kemampuan yang penulis miliki. Karena itu saran, kritik, 

dan masukan sangat diharapkan demi perbaikan selanjutnya. Untuk itu penulis 

mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu 

selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja 

yang berkesempatan membacanya serta dapat memberikan sumbangan yang 

positif dalam perkembangan khasanah ilmu pengetahuan. 

 


