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BAB V 

SIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dari penelitian yang telah penulis lakukan tentang Efektifitas 

meningkatkan Prestasi Belajar Siswa terhadap Media Audio Visual pada Mata 

Pelajaran Al-Quran Hadits Materi Surat Al-lahab Kelas IV MI Mororejo 2 

Keamatan  Kaliwungu Kabupaten Kendal, diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1 Meningkatnya keaktifan siswa dari 65,78% pada siklus I menjadi 85,71%  

pada siklus II, karena perhatian peserta didik dapat lebih terpusat pada 

yang diaudio visualkan. 

      2.  Meningkatnya  siswa dari 66,24% pada siklus I menjadi 85,72%  pada       

           siklus II, karena dapat menambah pengalaman peserta didik,  dapat mem     

 bantu peserta didik dalam ingatannya lebih lama tentang materi yang telah        

disajikan. 

      3.    Meningkatnya kinerja guru dalam melaksanakan model pembelajaran  

             Media Audio Visual dari nilai 31% pada siklus I menjadi 39%  

              pada siklus II, karena dapat mengurangi kesalah pahaman dalam  

              pengajaran yang lebih jelas dan kongkrit. 

      4.   Meningkatnya hasil belajar siswa yang tuntas belajar secara klasikal dari  

             28% pada siklus I menjadi 85,71% dan rata-rata kelas 6,2 pada siklus I   

             menjadi 7,1 pada siklus II, karena dapat menajwab semua masalah  

             yang  timbul didalam pemikiran setiap peserta didik. 

 

B. Saran 

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya mata pelajaran 

Al-Quran Hadits, ada beberapa saran yang penulis rasa perlu untuk 

diperhatikan dalam pembelajaran Al-Quran Hadits, diantaranya adalah:  

1. Guru Al –Quran Hadits hendaknya selalu melakukan perbaikan-perbaikan 

dan peningkatan kualitas pembelajaran dengan menggunakan model 



pembelajaran yang lebih modern (tidak harus selalu dengan dengan 

metode ceramah, media audio visual agar materi dapat tersampaikan 

secara maksimal. Penguasaan materi dan teknik penggunaan model 

pembelajaran media audio visual juga harus ditingkatkan. Selain itu media 

pembelajaran yang dipakai hendaklah variatif, agar peserta didik tidak 

merasa bosan. 

2. Proses pembelajaran materi surat al-lahab hendaknya dapat disampaikan 

secara menyenangkan dengan berbagai metode dan media yang sesuai. Hal 

ini untuk menumbuhkan motivasi siswa dalam proses belajar mengajar. 

3. Bagi peserta didik hendaknya selalu memperhatikan pelajaran yang 

disampaikan oleh guru dengan seksama dan meningkatkan motivasi 

belajarnya, agar hasil belajar yang dicapai menjadi lebih baik. 

 

C. Penutup 

Demikianlah skripsi ini saya buat, kiranya dalam penulisan dan 

pembahasan skripsi ini masih memiliki kekurangan maupun kesalahan baik 

kata, kalimat, kutipan, dan lain sebagainya, maka saran dan kritik serta 

masukan yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi 

ini. 

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis berdo’a, semoga skripsi ini 

bermanfaat dan apa yang telah penulis kerjakan mendapat ridho-Nya, amin 

yarobbal ‘alamin. 

 


