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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran PAI dengan media CD flash animation dapat meningkatkan 

hasil belajar materi pokok puasa siswa kelas V SD Negeri 4 Pucungbedug, 

Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara. Hal ini terlihat dari setiap 

siklus mulai prasiklus, siklus 1, sampai siklus 2 mengalami peningkatan baik 

peningkatan pada rata-rata hasil belajar maupun pada ketuntasan kelas. Pada 

tahap pra siklus rata-rata hasil belajar diperoleh 62,22 dan ketuntasan kelas 

diperoleh 48,14%. Pada  siklus 1 rata-rata hasil belajar mencapai 65,37 dan 

ketuntasan kelas mencapai 59,25%. Dan hasil tindakan siklus 2 lebih baik atau 

meningkat dengan perolehan rata-rata hasil belajar 77,22 dan ketuntasan kelas 

mencapai 96,29%.  

 

B. Saran 

Mengingat pentingnya media pembelajaran  CD flash animation untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI materi pokok 

puasa, maka peneliti mengharapkan beberapa hal yang berhubungan dengan 

masalah tersebut diatas sebagai berikut: 

1. Pada Guru PAI 

a. Hendaknya dalam proses belajar mengajar, guru harus pandai-pandai 

dalam memilih media pembelajaran yang inovatif, termasuk CD flash 

animation yang merupakan media audio visual, agar materi yang 

bersifat abstrak dapat tersampaikan secara maksimal. 

b. Pelaksanaan pembelajaran dengan media CD flash animation pada 

mata pelajaran PAI materi pokok puasa agar dapat dilakukan tidak 

hanya sampai pada selesainya penelitian ini saja, akan tetapi 

dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai program untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. 
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2. Pihak sekolah 

a. Hendaknya seluruh pihak sekolah mendukung dalam kegiatan 

pembelajaran yang berlangsung 

b. Memfasilitasi proses pembelajaran dengan melengkapi sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan terutama media pembelajaran yang 

inovatif. 

 

C. Penutup 

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

Dalam pembahasan skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan dan 

ketidaksempurnaan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan 

kemampuan yang penulis miliki, oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai 

pihak tetap penulis harapkan. 

Peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada 

khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. 

 

 


