
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil  penelitian tindakan kelas  untuk meningkatkan hasil 

belajar peserta didik kelas IV semester 2 pada pelajaran Fiqih pokok bahasan 

Sholat Idul Adha di MI Tarbiyyatul Athfal Wedung Demak tahun pelajaran 

2010/2011 dengan menggunakan metode Learning Start With A Quetion, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :: 

1. Pelaksanaan metode Learning Start With A Quetion untuk pelajaran Fiqih 

pokok bahasan Sholat Idul Adha kelas IV semester 2 di MI Tarbiyyatul 

Athfal Wedung Demak tahun pelajaran 2010/2011 dilaksanakan dengan 

menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran ( RPP ) yang sudah disusun 

sebelumnya. Pelaksanaannya  dengan  penelitian tindakan kelas dalam 2 

siklus yaitu siklus I, dan II,  yaitu untuk mengetahui perkembangan dan 

peningkatan hasil belajar peserta didik. 

2. Penggunaan metode Learning Start With A Quetion dapat meningkatkan hasil 

belajar peserta didik kelas IV semester 2 pada pelajaran Fiqih pokok bahasan 

Sholat Idul Adha di MI Tarbiyyatul Athfal Wedung Demak tahun pelajaran 

2010/2011 yang dibuktikan dengan adanya peningkatan hasil belajar peserta 

didik yaitu pada pra siklus ada 6 peserta didik (18,75 %) yang tuntas 

belajarnya, pada siklus I meningkat yaitu ada 15 peserta didik (46,875 %) 

yang tuntas belajarnya, pada siklus II meningkat ada 31 peserta didik (96,875 

%) yang tuntas belajarnya. 

 

B. Saran 

Mengingat pentingnya metode-metode baru diantaranya Learning Start 

With A Quetion  untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik, maka peneliti 

mengharapkan beberapa hal yang berhubungan dengan masalah tersebut diatas 

sebagai berikut : 
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1. Pada guru  

a. Sebaiknya guru di MI Tarbiyyatul Athfal Wedung Demak dalam proses 

belajar mengajar harus benar-benar menyiapkan  pembelajaran dengan 

sebaik mungkin, agar materi tersampaikan secara maksimal. 

b. hendaknya pembelajaran dirancang sedemikian rupa dan memperbanyak 

variasi mengajar. Hal ini untuk mengantisipasi kejenuhan yang dialami 

peserta didik. 

2.  Pada siswa 

Siswaa hendaknya  berupaya untuk  selalu meningkatkan belajarnya dan 

membangkitkan minatnya dalam belajar, sehingga dapat meraih prestasi 

yang sebaik-baiknya 

3. Pada madrasah  

a. hendaknya seluruh pihak sekolah mendukung dalam kegiatan 

pembelajaran yang berlangsung 

b. memfasilitasi proses pembelajaran dengan melengkapi sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan 

 

C. PENUTUP 

 Dengan mengucapkan syukur alhamdulillsh kepada Allah SWT. Penguasa 

alam semesta beserta apa yang ada di dalamnya, yang telah melimpahkan rahmat 

dan kasih sayang-Nya, serta petunjuk dan karunianya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

 Penulis menyadari akan adnnya kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam 

penyususnan serta pembahasan sekripsi ini. Saran dan kritikan yang konstruktif 

dari semua pihak sangat penulis harapkan dan nantikan guna karya-krya penulis 

selanjutnya agar lebih baik. 

 Aklhirnya, penulis mengharap semoga hasil penulisan sekripsi ini dapat 

bermanfaat bagi diri penulis khususnya dan bagi para  pembaca pada umumnya. 

Amin. 

 

 


