
BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Upaya guru Fiqih dalam meningkatkan prestasi

siswa di Madrasah Ibtidaiyan Negeri 1 Bandar Lampung, maka dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya Guru dalam Meningkatkan  Prestai Belajar Siswa

Upaya yang dilakukan oleh guru Fiqih dalam meningkatkan prestasi belajar

siswa yakni dengan melakukan hal- hal sebagai berikut : 1) Memberikan

Motivasi Belajar kepada Siswa, ini dilakukan secara terus menerus kepada

siswa ketika pembelajaran berlangsung, 2) Menggunakan Media Pembelajaran

yang baik, hal ini juga telah dilakukan oleh guru Fiqih dimana ketika mengajar

sebisa mungkin guru menggunakan media pembelajaran dalam mengajar di

dalam kelas, 3) Menerapkan Metode Pembelajaran yang sesuai dengan Materi

pembelajaran, hal ini sering dilakukan oleh guru dimana dalam mengajar guru

telah menerapkan metode pembelajaran dengan baik dimana metode yang

digunakan telah sesuai dengan materi yang diajarkannya, 4) Memberikan

Fasilitas belajar yang baik,  5) Mempersiapkan Kegiatan Belajar Mengajar

dengan baik, ini dilakukan sebelum pembelajaran dilakukan seperti

mempersiapkan perangkat pembelajaran, mengecek kehadiran siswa,

membantu menumbuhkan semangat belajar siswa sebelum mengikuti

pembelajaran dan lain- lain dan 6) Membantu Perkembangan Siswa dari segi

sikap, tingkah laku dan penyesuaian diri.
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2. Prestasi Belajar Siswa Mata Pelajaran Fiqih

Dari hasil pengumpulan data di lapangan di dapat hasil bahwa prestasi

belajar siswa sudah baik karena dari kelas yang penulis teliti  yakni kelas III

s/d kelas V didapat hasilo bahwa siswa yang mendapat nilai antara 90 – 100

ada 80 siswa atau 35,72%, yang mendapat nilai 75 – 90 ada 125 siswa atau

55,80 persen dan hanya 19 siswa atau 8,48% siswa yang mendapat nilai

kurang dari 75. Ini menunjukkan upaya guru Fiqih dalam meningkatkan

prestasi belajar mata pelajaran Fiqih telah berjalan dengan baik.

B. REKOMENDASI

1. Sangat diperlukan kepedulian Kepala MIN 1 Bandar Lampung dalam

pelaksanaan pembelajaran sehingga Kegiatan belajar mengajar dapat

berjalan dengan baik dan siswa juga termotivasi dalam mengikuti

pembelajaran didalam kelas.

2. Sangat diperlukan kompetensi guru dalam mengajar dimana semakin baik

kompetensi mengajar guru maka kegiatan pembelajaran yang dilakukan di

dalam kelas akan menjadi lebih baik lagi, dan hasil belajar dari siswa juga

akan menjadi lebih baik lagi.

3. Diperlukan motivasi dari siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar

karena dengan motivasi yang baik dari siswa diharapkan siswa akan

mengikuti pelajaran dengan serius dan akan mendapat hasil yang baik pula

berupa prestasi belajar yang baik.
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C. PENUTUP

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan

taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis

ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan bagi Nabi Muhammad

SAW. Yang telah mengantarkan manusia pada agama yang menuntut umatnya

untuk selalu berfikir, meneliti dan berikhtiar dalam menjalankan kehidupannya.

Oleh karena keterbatasan kemampuan berpikir dan kedangkalan ilmu pengetahuan

penulis, sehingga terdapat metodologi, sistematika dan tata bahasa yang semua itu

memerlukan penyempurnaan. Maka dari itu kekurangan-kekurangan tersebut,

penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari

para pembaca, sehingga dikemudian hari nanti dapat dijadikan perbaikan agar

mencapai kesempurnaan.

Atas kritik dan saran dari para pembaca, penulis ucapkan banyak terima

kasih yang sedalam-dalamnya.

Mudah-mudahan Tesis yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi

penulis khususnya dan bagi pembaca yang budiman pada umumnya. Dengan

segala kerendahan, keterbatasan dan kekurangan yang ada pada penulis,semoga

Allah SWT memberikan inayah-Nya kepada kita semua. Amiin.




