
 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan setelah melalui beberapa 

tahapan prosedur ilmiah mulai dari perencanaan, identifikasi masalah, 

pengumpulan dan penyajian data sampai pada tahap analisa data, akhirnya 

dapat disajikan dalam bentuk tesis ini. Dari uraian di atas penulis dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penggunaan VCD dalam pembelajaran PAI di SMP Negeri 1 

Wonopringgo Kabupaten Pekalongan  adalah  media yang digunakan 

dalam pembelajaran. Di dalamnya terdapat berbagai unsur yang harus 

dipenuhi agar memudahkan dalam mengelola proses pembelajaran 

tersebut. Unsur-unsur itu berupa langkah-langkah penyajian bahan ajar , 

penggunaan media pembelajaran, dan cara mengatasi gangguan belajar 

dalam proses belajar mengajar. Kesiapan untuk mengelola unsur-unsur 

tersebut dapat membantu guru dalam menjaga kondisi kelas yang kondusif 

dan menyenangkan, akan tetapi apabila diabaikan akan membuat kelas 

menjadi tidak kondusif terutama bagi jalannya proses pembelajaran di 

kelas sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai dengan baik dan 

maksimal. 

2. Penggunaan VCD dalam pembelajaran PAI di SMP Negeri 1 

Wonopringgo Kabupaten Pekalongan tentunya tidak terlepas dari 

kelebihan dan kekurangan dalam penerapan media pembelajaran tersebut . 



 
 

Dalam hal ini menjadi sangat penting bagi guru, terutama untuk menata 

proses pembelajaran PAI pada masa-masa mendatang, terutama bagi 

kelancaran proses pembelajaran di dalam kelas. Diantara kelebihan-

kelebihan  penggunaan VCD adalah dapat mendorong dan meningkatkan 

motivasi dan prestasi belajar siswa. Namun demikian, penggunaan VCD  

pembelajaran juga tidak dapat terlaksana dengan baik karena adanya 

kekurangan-kekurangan, yaitu   terbatasnya sarana dan prasarana sekolah, 

diantaranya tempat tidak memungkinkan serta media VCD yang tidak 

sesuai dengan kebutuhan dan tujuan belajar yang diinginkan. Sehingga 

dalam proses belajar mengajar tidak dapat berjalan dengan baik dan 

maksimal. Oleh karena itu pembelajaran tersebut dapat dijadikan bahan 

koreksi dan modal berharga bagi proses pembelajaran ke depan akan 

semakin baik sesuai dengan tujuan sekolah yang diharapkan. 

 

 

B. Saran 

Penulis sadari bahwa tulisan ini adalah sebuah proses ke arah atau 

menuju kesempurnaan, sehingga penulis sangat berharap dapat memberikan 

sedikit kontribusi pemikiran khususnya bagi institusi yang penulis teliti serta 

lembaga pendidikan pada umumnya. Khususnya bagi pendidik yang berperan 

langsung dalam penggunaan VCD dalam pembelajaran pendidikan agama 

Islam (PAI), maka perlu memperhatikan hal-hal berikut ini, yaitu : 

1) Dalam penggunaan VCD dalam pembelajaran PAI di SMP Negeri 1 

Wonopringgo, guru harus mampu mengelola hal-hal yang berkaitan 



 
 

dengan aplikasi media tersebut di dalam ruang kelas atau saat proses 

pembelajaran berlangsung. Hal ini berarti faktor-faktor yang ada dalam 

media tersebut, seperti  langkah-langkah penyajian bahan ajar, 

penggunaan media pembelajaran, dan cara mengatasi gangguan belajar 

siswa dalam kelas harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat berjalan 

lancar dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan sekolah yang 

diinginkan. 

2) Penggunaan VCD dalam pembelajaran PAI di SMP Negeri 1 

Wonopringgo Kabupaten Pekalongan tentunya tidak terlepas dari 

kelebihan dan kekurangan dalam penerapan media tersebut . Dalam hal 

ini peranan yang sangat besar terutama bagi guru,  untuk menata proses 

pembelajaran PAI pada masa-masa mendatang, terutama bagi kelancaran 

proses pembelajaran di dalam kelas agar kondusif dan menyenangkan. 

Diantara kelebihan-kelebihan  penggunaan VCD adalah dapat mendorong 

dan meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa. Namun demikian, 

penggunaan VCD juga tidak dapat terlaksana dengan baik karena adanya 

kekurangan-kekurangan, yaitu   terbatasnya sarana dan prasarana sekolah, 

diantaranya tempat tidak memungkinkan serta media VCD yang tidak 

sesuai dengan kebutuhan dan tujuan belajar yang diinginkan. Oleh karena 

itu pembelajaran tersebut dapat dijadikan bahan koreksi dan modal 

berharga bagi pembelajaran berikutnya untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan.  

 

 



 
 

C. Penutup 

 Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan puji syukur 

alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, 

hidayah, dan inayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan 

tesis ini, meskipun banyak hambatan dan tantangan yang harus dilalui dengan 

perjuangan berat. Akan tetapi dengan memohon petunjuk-Nya dan dengan 

disertai kesabaran, serta dukungan  dari berbagai pihak yang membantu 

hingga terselesaikannya tesis ini. 

 Akhirnya, dengan kerendahan hati, kesadaran dan keyakinan penulis 

bahwa segala sesuatu tiada yang sempurna, hanya Dialah Maha sempurna, 

untuk itu kritik dan saran konstruktif  sangat penulis harapkan untuk perbaikan 

tesis ini. 

 Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat. Amin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


