
BAB IV

KESI}IPUIAT{ DATT SARAH

Kes impu lan

Berdasa.rk*n da.ri. hasil penelitian dan dari
iI analisis, maka penulis dapat m*::ga"mi:iL

impulan sebagai berikut :

Penggunaan media. pengaj ara.rL ( khususnya m*d j.a

Elambar, papan tu l is, buku ne 1aj B.ran rCan

demonstrasi) dalam proses betajar riengajar Ci HIN

Kedamea-n Gresik berjalan de,gan 1an*a.r. Hal i*i
ditunjukkan denEla.n berjalannya penEfElunaan media

penBaj a-ran dalam semua mater i pe 1a.j aran , terma,suk

di dalamnya materi penrlislika.n a,garna. Islarn.

2. Keberhasilan be)-ajar pendidi-kan agamts rsla.rn siswa
Hrt{ Keda,mea.n Gresik, berdasa.rka.n hai.l presLasi
yang telah dicapai vang dararn hal ini dilihat
da-ri nila.i ha.si1 EBTAH baik itr: *-BCfi.rB. maksimal-,

min imal maupun rata-rat,a, da"r i mas ingl*nas inEl

ma.ta. pelaja.ran pendidikan ag:ama fs1an,
Henunjr:kkan bahwa pendidikan aga&a rsrarn di HrN

Kedamean Gresik sudah meflcapa.i keb,erhasilan.

:J. Penggu,a.an uredia pengajara.n rla.ram p'rlses be lajar
mengaja-r Pendidika.n Aga.ma rsla,rn (pAr ) { }rhususnya

med ia gambar , papan tu 1is , buku pe 1aj ara"n da-r:

has

kes

1.

dem*nstras i.)

keberhas i Ian

dapat nendukur:g terc;rpa inya
belajar PAI siswa HIN Kedanean



c+

Gresik. Hal ini berda.sa.rkan r_1ari hasiL ;.na-1is*

den€la.n nenggunakarr tekn ik :

- Chi kuadrat, diperr:leh nilai XZ sebesa-r 125,1"2.

Ha.1 ini menunjukkan lebih besar dari pada nilai
harEia kritis X2 dengan d.b. = | sebesar 5,gg1,

ya"ng berarf,i a.da perbedaan yang signifikan
a.ntara. f o da.n f h. Arlinya ada, bukti yang dapa.t

d ipercaya, ba-hwa ada perhedaa.n a.i:t,ara

penEfEiuna.a.n med ia penga.j a,rari rlengan I idak

nenglgurrakan rnedia pengajaran terhadap pemaha,rnan

siswa da.1am n:emaha.mi na.ta pelajaran pei-rdidika.n

a.garta Islarn.

Selain itu, hasil hi tungan koef is ien

kontingensi sebesar 0,

interpresLasi cukr:p,

656. fni nenunjukkan

berarti bahwa

cr:kup berperan

Pend id ikan Agarna.

peng:g:una.an med ia. penE:aj arar.i

dala,m Froses helajar mengajar

Islarn (FAI).

Saran-sara.n

Setelah menga.dal<an penel it ia.n dan lela.h

Inengeta.hui ha.siI penelitian lersehut, ma"ka penulis

dapat memberika.n sara-n-saran sebaga"i berikut :

1. BaEli kepela sekoLah, harus dapat mengusahakan

segala sarana dan media pengaj aran yang dapat

ticndukurr$ kel"a_nca,ran proses belajar mengajar,

,lapat ter=ed ia dengan baik. Sehinggfa dapat
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dirna.nfaa.than oleh guru da.lan pelaksana"an pr.rses
mengajar di kelas.

2 ' KepaLa- sekolah juga ha.rus dapat memh.rerikan

Fen8ertian kepada para guru agar mereka menahami

betul bagaima-na eara menggunakan segarB" sarana
da"n media pengaja.ran yang tela.h tersedia. Karena.
segala sarana dan media pengajaran tersebut
nemer lukan keahl ian tersend ir i rla.lanr

aenggunakannya.

3. Bagi Eiuru, dalam pelaksa.naan proses belajar
men€ia"jar harus dapat memanfaa"tkan segala sarE.r",5.

dan media pengajaran yang telah tersedia, karena
dengan memanf a.a.rkan seEfa.ra sarana. rran rned ia
pengajara"n yang teLah tersedia, karena dengan

nremanf aatka.n sarana rca.n *ed ia. pengaj a.rarl maka-

proses helaja.r urengajar akan da.pat berjalan
denga"n baik.

4 ' $uru { khr:susnya guru aEiama} harus memahami betul
ten ta.ng ba.Bainana eara penggunaan ned ia, yang

tepat, eehing.:a dala.rn proses belajar menga.iar

s isrnra akarr 1eb ih nudah nener i-ma pe raj aran y*nEi

d isampaikan . Da.n . agar j angan sampai ter j arJ i hal
ya-ng sebalikr:ya: misa-1nys. justru sisr^ra. a"han

merasa sulit nenerima pelajaran yang disampaikan
karena penggrjnaa_nnya yang tida.k tepat.




