
65 
 

BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan dari pembahasan tentang pengaruh penggunaan media 

projected still terhadap peningkatan kemampuan psikomotorik siswa pada 

mata pelajaran fiqih di MA NU Nurussalam Besito Gebog Kudus, dari bab I 

sampai bab IV, ada beberapa hal yang sekiranya perlu penulis sampaikan 

untuk menjadi kesimpulan dari skripsi ini, yaitu : 

1. Penggunaan media projected still pada mata pelajaran fiqih di MA 

NU Nurussalam tergolong  cukup baik, keadaan ini dapat dilihat dari 

nilai rata – rata variabel media projected still adalah 95 yang terletak 

pada interval 85 - 95, yang termasuk kategori cukup. 

2. Peningkatan kemampuan psikomotorik siswa MA NU Nurussalam 

tergolong cukup baik, karena nilai rata – rata variabel kemampuan 

psikomotor adalah 101 yang terletak pada interval 94 – 102, yang 

termasuk kategori cukup. 

3. Penggunaan media projected still berpengaruh positif terhadap 

peningkatan kemampuan psikomotorik siswa pada mata pelajaran 

fiqih di MA NU Nurussalam Besito Gebog Kudus tahun pelajaran 

2013/2014, yakni berdasarkan analisis uji hipotesis antara variabel 

(X) dan variabel (Y) pada taraf signifikan 0,01 dan 0,05 keduanya 

menunjukkan hasil signifikan, yaitu : 146,366 pada taraf signifikansi 

signifikansi 5% nilai F pada tabel adalah 4,06 yang berarti Freg lebih 

besar daripada nilai F pada tabel atau dengan kata lain Freg > F 0,05 

(146,366> 4,06). Sementara pada taraf signifikansi signifikansi 1% 

nilai F pada tabel adalah 7,23 yang berarti Freg lebih besar daripada 

nilai F pada tabel atau dengan kata lain Freg > F 0,05 (146,366> 

7,23). 
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B. Saran – saran 

Demi perbaikan dan kesempurnaan serta peningkatan mutu pendidikan di 

MA NU Nurussalam Besito Gebog Kudus, maka peneliti memberikan saran – 

saran sebagai berikut : 

1. Bagi guru – guru MA NU Nurussalam Besito Gebog Kudus, 

diharapkan dapat melakukan pembelajaran yang bervariasi dengan 

tingkat kemajuan teknologi pendidikan, untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan di era sekarang ini, agar potensi siswa dapat berkembang 

seara optimal. 

2. Bagi siswa/siswi MA NU Nurussalam Besito Gebog Kudus alangkah 

baiknya dalam mengikuti semua mata pelajaran selalu bersemangat 

dan penuh kesadaran akan pentingnya belajar, belajar akan lebih 

berfariasi jika dalam pembelajaran bisa memanfaatkan berbagai 

macam media, salah satu contoh media proyeksi. 

C. Penutup 

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Yang Maha 

Pengasih lagi Maha Penyayang, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini. Semua ini tidak lain hanyalah karunia dan hidayah dari Allah semata. 

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis selalu menekankan 

kesederhanaan dalam bahasa yang digunakan, maupun cara berfikir dalam 

menganalisanya. Mengingat kemampuan penulis yang terbatas, maka apabila 

ada kesalahandan kekurangan dalam penulisa ini, mohon kritik dan sarannya 

demi perbaikan dimasa mendatang. 

Akhirnya sebagai penutup, penulis mengucapkan terima kasih yang tak 

terkira kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuan 

moril maupun materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 

skripsi ini. Teriring do’a, semoga skripsi ini bermanfa’at, khususnya bagi 

penulis dan pembaca bagi umumnya. Aamiin. 


