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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di kelas IV MI Islamiyah 

Krengseng dengan menerapkan pemanfaatan Media VCD pada kegiatan 

belajar mengajar ternyata menunjukkan hasil bahwa : Terjadi peningkatan 

rata-rata prestasi belajar siswa dari pra siklus yaitu 62,05 meningkat menjadi 

rata-rata 66,30 pada siklus 1 dan 78,27 pada siklus II, Terjadinya peningkatan 

prosentase ketuntasan siswa yang mencapai KKM secara klasikal pada pra 

siklus 42,50 % meningkat menjadi 67,50 % pada siklus 1 dan 92,50 % pada 

siklus II. Jadi pada siklus II hampir semua siswa sudah tuntas KKM sebesar 

65, Peningkatan yang signifikan tersebut terjadi karena pemanfaatan media 

VCD terbukti dari motivasi yang tinggi sejak semula tetapi prestasi belajar 

tetap rendah.  Prestasi belajar menjadi lebih tinggi setelah menggunakan 

media pembelajaran. 

 

Hasil tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi MI 

Islamiyah Krengseng Gringsing Batang sebagai sumbangan agar lebih intensif 

lagi dalam pengadaan kegiatan-kegiatan yang bersifat perbaikan sarana dan 

perbaikan motivasi, agar kombinasi keduanya dapat meningkatkan prestasi 

belajar yang lebih baik. 

 

B. Saran-saran 

Dari hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka ada beberapa hal 

yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut: 

1. Perlengkapan proses belajar mengajar agar lebih dimanfaatkan lagi supaya 

lebih efektif dalam proses pengajaran. Bagaimanapun juga media menjadi 

penting dalam meningkatkan mutu pendidikan bagi siswa maupun guru. 
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2. Dengan adanya media sebagai sarana belajar akan menarik perhatian dan 

minat siswa lebih terdorong lagi sehingga siswa akan memiliki motivasi 

yang lebih tinggi lagi. 

3. Mutu pendidikan yang baik akan menghasilkan siswa yang baik pula 

dalam lembaga pendidikan, karena memiliki prestasi belajar dalam agama 

dan tidak mengoptimalkan pendidikan umum saja. 

4. Disarankan kepada pihak sekolah agar selalu melengkapi alat-alat peraga 

(media pembelajaran) untuk proses pembelajaran. Demikian juga kepada 

siswa untuk mencari sendiri pembelajaran yang memanfaatkan media atau 

alat peraga agar prestasi belajar emnjadi lebih baik. 

 

C. Penutup 
 

Puji syukur alhamdulilah kepada Allah SWT yang melimpahkan 

rahmat dan karunianya kepada penulis hingga dapat menyelesaikan laporan 

penelitian ini. Penulis menyadari banyaknya keterbatasan dalam penelitian, 

sehingga saran dan kritik sangat diharapkan untuk peningkatan laporan 

penelitian ke arah yang lebih baik. 

  

Semoga penelitian ini bermanfaat, dan dapai dijadikan sebagai salah 

satu referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian yang 

bersifat sama atau sebagai penindak lanjutan yang mempunyai hubungan atau 

keterkaitan dengan penelitian ini sehingga menambah wawasan dan 

pengetahuan. 

 

Dalam proses penelitian ini tentu peneliti secara sengaja atau tidak 

telah melakukan hal-hal yang mungkin kurang sesuai atau kurang berkenan 

kepada semua pihak yang terkait, oleh karena itu peneliti mohon ma’af yang 

sebesar-besarnya. 

 

Akhir kata peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah membantu dalam keseluruhan proses penelitian ini. Semoga Allah 
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SWT membalas kebaikan dan member pahala yang berlipat ganda kepada 

semuanya baik di dunia maupun di akhirat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


