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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN, DAN PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan deskripsi data dan analisis data penelitian yang peneliti 

dapatkan, dapat diambil kesimpulan bahwa hasil belajar kognitif dan 

psikomotorik santri dalam pembelajaran fiqih bab salat menggunakan media 

gambar ada peningkatan. Adapun adanya peningkatan hasil belajar kognitif 

dan psikomotorik santri dalam pembelajaran fiqih bab salat melalui media 

gambar sebagai berikut: 

1. Sebelum dilaksanakan Penelitian Tindakan Kelas pda pembelajaran fiqih 

bab salat melalui media gambar di TPQ Al-Fattah, hasil belajar kognitif 

dan psikomotorik santri sangat rendah. Hal tersebut dikarenakan dalam 

penyampaian materi terlalu cepat sehingga tidak dapat memberikan 

pemahaman dan hanya menggunakan papan tulis sebagai alat bantu 

mengajarnya. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan peneliti 

menggunakan media gambar pada pembelajaran fiqih bab salat diharapkan 

dapat meningkatkan hasil belajar kognitif dan psikomotorik santri.  

2. Peningkatan hasil belajar psikomotorik santri pada pembelajran fiqih bab 

salat dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

Berdasarkan pengamatan aspek psikomotorik santri didapatkan 

poin tertinggi pada tahap pra siklus mecapai 46,7%, siklus I mencapai 

65%, dan siklus II mencapai 95%. Dengan penjabaran sebagai berikut: 

a. Santri melakukan gerakan takbir dan rukuk pada tahap pra siklus 

memperoleh 38, 3%, siklus I 65%, dan silklus II menjadi 95%. 

b. Santri melakukan gerakan sujud  pra siklus memperoleh 40%, siklus I 

63,3%, dan siklus II menjadi 91, 7% 

c. Santri melakukan gerakan duduk diantara dua sujud, tahiyat awal, dan 

ahir pra siklus memperoleh 33, 3%, siklus I 61,7, dan siklus II 86,7% 

d. Santri dapat mengurutkan gerakan salat pada tahap pra siklus ini 

memperoleh 46, 7%, siklus I 63,3, dan siklus II menjadi 81,7%. 



 

 

62 

 

3. Kemudian hasil belajar kognitif santri, berdasarkan analisi data penelitian 

dapat ditarik kesimpulan bahwa setelah menggunakan media gambar, hasil 

belajar santri kognitif santri dalam pembelajaran fiqih bab salat di kelas 

iqra’ 3-4 ada peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari prosentase 

ketuntasan santri, pada tahap pra siklus dari 15 santri hanya terdapat 3 

santri yang tuntas dengan prosentase ketuntasan 20 %, siklus I menjadi 

60% dari 9 santri yang tuntas, dan yang terakhir pada sikus II prosentase 

meningkat menjadi 93,3% dari 14 santri yang tuntas. 

 

B. Saran 

1. Bagi santri 

a Belajarlah yang giat hingga tercapai cita-cita dapat tercapai, karena 

orang yang paling beruntung adalah orang yang memiliki ilmu 

pengetahuan yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akherat. 

2. Bagi Ustad 

a. Ustad perlu mengoptimalkan media pembelajaran, sehingga dapat 

memberikan pemahaman kepada santri dalam menerima pembelajaran. 

Dan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. 

b. Ustad jangan terlalu memberikan tugas yang memberatkan, karena 

yang paling penting adalah memberikan pemahaman. Meskipun materi 

yang disampaikan sedikit, namun yang paling penting dapat mengena 

dalam ingatan santri. 

c. Pelaksanaan pembelajaran fiqih bab salat melalui media gambar agar 

dapat dilakukan tidak hanya sampai pada selesainya penelitian ini saja, 

akan tetapi dilanjutkan dan dilaksanakan sebagai program untuk 

meningkatkan hasil belajar kognitif dan psikomotorik santri. 

d. Hendaknya dalam proses belajar mengajar, ustad harus benar-benar 

paham menyiapkan pembelajaran dengan sebaik mungkin, agar materi 

tersampaikan secara maksimal. 

 

 



 

 

63 

 

C. Penutup 

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang 

telah melimpahkan kesehatan, rahmat dan hidayah Nya kepada peneliti, tak 

lupa kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang membawa kita dari jalan 

kegelapan menuju jalan kebenderangan sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi. Kemudian kritik dan saran yang membangun sangat penulis 

harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Demikianlah penelitian skripsi yang 

dapat penulis susun, dan dengan segala kerendahan hati apabila masih terdapat 

kekurangan dalam pembuatan sekripsi ini semata-mata karena keterbatasan 

pengetahuan penulis, karena  kelebihan yang ada karena ridho ALLAH ta’ala. 

Sekian dari penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan 

semoga Allah senantiasa melimpahkan segala rahmatNya kepada penulis, 

keluarga penulis, dan kepada pembaca yang budiman. Amin. 


