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 BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis mengadakan penelitian tentang “Pengaruh penggunaan 

media proyektor LCD terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran fiqih 

di Madrasah Aliyah  Ulum Waru, 

Maka penulis dalam bab terakhir ini mengambil beberapa kesimpulan 

yaitu: 

1. Bahwa penggunaan media proyektor LCD di Madrasah Aliyah Darul 

Ulum Waru cukup baik . Hal ini didapatkan dari hasil angket melalui 

proses prosentase yang menghasilkan 69% yang mana angket tersebut jika 

disesuaikan dengan standard yang ada dalam table interpretasi terletak 

diantara 56% - 75% yang berkategori sedang atau cukup baik. 

2. Minat belajar siswa pada mata pelajaran fiqih tergolong cukup baik yaitu 

71,1% yang terletak diantara 56% - 75% yang berarti cukup baik. 

3. Adapun penggunaan media proyektor LCD di Madrasah Aliyah Darul 

Ulum Waru adalah berpengaruh terhadap minat belajar siswa pada mata 

pelajaran fiqih. Hal ini dilihat dari hasil analisa data yang menghasilkan 

nilai 0,32 . adapun pengaruh penggunaan media proyektor LCD terhadap 

minat siswa terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran fiqih di MA 
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Darul Ulum Waru sebanyak 10,24 %, sedangkan 89,76 % dipengaruhi 

oleh faktor lain. 

B. Saran-saran 

Setelah penulis mengadakan penelitian dilapangan dan melihat 

kenyataan yang ada, kiranya ada beberapa saran yang perlu disampaikan : 

1. Guru dalam menyampaikan materi pelajaran hendaknya selalu 

memperhatikan penggunaan media pembelajaran, karena bagaimanapun 

juga p[enggunaan media pembelajaran membantu siswa dalam memahami 

materi pelajaran dan menjadikan proses belajar mengajar lebih efektif 

sehingga tujuan proses belajar mengajar tercapai. 

2. Bagi lembaga pendidikan hendaknya mengadakan evaluasi terhadap 

kegiatan pembelajaran khususnya pada mata pelajaran fiqih di Madrasah 

Aliyah Darul Ulum Waru dan juga menyediakan lebih banyak lagi media  

proyektor LCD untuk membantu guru dalam proses belajar mengajar 

sehingga mempermudah siswa dalam memahami materi pelajaran yang 

disampaikan guru. 

3. Bagi guru, khususnya guru fiqih selaku pengajar dan pembimbing siswa di 

sekolah hendaknya lebih meningkatkan kompetensi dalam proses belajar 

mengajar dan lebih kreatif dalam penggunaan media proyektor LCD untuk 

memperlancar proses belajar mengajar.  


