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BAB V 
SIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

  
 
A. SIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan dan analisis data yang dilakukan dalam 

penelitian ini dapat diambil simpulan bahwa: Pengaruh penggunaan media 

video pada mata pelajaran PAI terhadap hasil belajar peserta didik kelas XI 

IPA pada materi tata cara pengurusan jenazah di SMA N 1 Pulokulon 

Kabupaten Grobogan tahun ajaran 2011/ 2012, dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan media video dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Hal ini 

dapat diketahui dari nilai peningkatan dari hasil test akhir yang telah dilakukan 

diperoleh rata-rata hasil belajar kelompok eksperimen adalah 80,733 

sedangkan rata-rata hasil belajar kelompok kontrol adalah 76,833. 

Berdasarkan uji perbedaan rata-rata satu pihak yaitu uji pihak kanan diperoleh 

thitung = 2,631 dan ttabel = 1,672. Karena thitung > ttabel berarti Ho ditolak, artinya 

bahwa hasil belajar PAI kedua kelompok tersebut berbeda secara nyata atau 

signifikan. Maka dapat dikatakan bahwa hasil belajar dengan menggunakan 

media video lebih baik daripada hasil belajar dengan pembelajaran 

konvensional. 

 

 
B. SARAN  

Dari hasil penelitian di  di SMA N 1 Pulokulon Kabupaten Grobogan, 

kiranya penulis dapat menyampaikan saran-saran sebagai berikut:  

1. Agar  pelaksanaan  kegiatan  belajar  mengajar  terutama  dalam  

penerapan media video dapat berhasil dengan maksimal, maka pengajar 

harus benar-benar menguasai media video dan kreatif mengelola kelas. 

2. Dukungan  dari  pihak  orang  tua  dan  lingkungan  masyarakat  harus  

lebih optimal guna membantu terwujudnya motivasi belajar pada peserta 

didik.  

3. Agar motivasi belajar peserta didik meningkat, alangkah baiknya jika 

media video  ini  bisa  diefektifkan  dengan  mempertimbangkan  dasar-

dasar penggunaannya. 
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C. PENUTUP 

Dengan mengucap  syukur  alhamdulillah ke hadirat Allah SWT.,  

sehingga penulis  dapat menyelesaikan  skripsi  ini, mudah-mudahan  uraian  

tersebut  dapat memberikan manfaat kepada penulis khususnya,  serta 

pembaca pada umumnya. Namun, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih 

jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu bila ada kebenarannya itu semata-

mata datangnya dari Allah SWT. dan apabila  ada  yang  salah  itulah  batas  

kemampuan  penulis.  Untuk  itu  penulis berharap atas saran dan kritik yang 

konstruktif dari pembaca yang budiman. Akhirnya,  penulis  berdo’a  semoga  

Allah  SWT.  senantiasa  meridloi  dan menunjukkan jalan yang lurus kepada 

kita semua. Amin ya robbal alamin. 

 

 


