
 41

BAB V 

KESIMPULAN, SARAN, DAN PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada pembelajaran Fiqih menggunakan 

metode alat peraga kelas VII  tahun ajaran 2010-2011 di MTs Nurul Muslim, 

Mindahan, Batealit, Jepara dapat disimpulkan : 

1. Pemahaman sholat maktubah dari 34 siswa kelas VII  MTs Nurul Muslim 

Mindahan, Batealit, Jepara cukup bervariasi. 11 siswa memiliki 

pemahaman yang baik. 17 lainnya memiliki cukup pemahaman mengenai 

sholat maktubah sedangkan sisanya yaitu 6 siswa masih memiliki 

pemahaman yang kurang baik. 

2. Kesesuaian gerakan sholat dari 34 siswa kelas VII  MTs Nurul Muslim 

Mindahan, Batealit,  Jepara juga cukup bervariasi. hanya 1 siswa saja yang 

dapat melaksanakan gerakan sholat dengan baik sekali. 10 orang siswa 

sudah baik gerakan sholatnya. 18 siswa cukup baik dalam mempraktikkan 

gerakan sholat, dan 5 siswa kurang baik gerakan sholatnya. 

3. Ada hubungan yang kuat antara pemahaman sholat maktubah siswa 

dengan kesesuaian gerakan sholat siswa kelas VII  MTs Nurul Muslim 

Mindahan, Batelalit, Jepara Tahun Ajaran 2010-2011. hal ini dibuktikan 

dengan hasil ro yang diperoleh sebesar 0,68 lebih besar dari rt baik pada 

taraf signifikan 5% yaitu  0,339 maupun pada taraf signifikan 1% yaitu 

0,436, maka antara pemahaman sholat maktubah siswa dengan kesesuaian 

gerakan sholat siswa kelas VII  MTs Nurul Muslim Mindahan, Batelalit, 

Jepara Tahun Ajaran 2010-2011 diperoleh hasil yang signifikan. 

  

B. Saran-saran 

Sebagai pendidik yang professional yang berorientasi terhadap 

keberhasilan peserta didik, diharapkan : 

1. Terhadap para guru, hendaknya berupaya meningkatkan pemahaman 

siswa pada materi pelajaran, khususnya pada pelajaran Fiqih yang 
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lebih banyak mengajarkan amaliah sehari-hari agar kualitas ibadah 

siswa menjadi lebihi baik. 

2. Para siswa sebagai peserta didik hendaknya memperhatikan 

pelajaran dengan seksama agar tidak mengalami kesalahpahaman 

dalam menerima pelajaran Fiqih. Sehingga dapat melaksanakan 

ibadah dengan baik dan benar. 

 

C. Penutup 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas 

rahmat Nya, serta pertolongan-Nya maka penulisan skripsi ini dapat 

terselesaikan. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini dari tahap awal sampai 

selesai. Banyak sumbangan pemikiran yang telah penulis terima baik 

dalam bentuk diskusi, informasi, buku-buku maupun dalam bentuk yang 

lain. 

Selanjutnya penulis menyadari bahwa tiada manusia yang 

sempurna dan semua kebenaran hanya milik Allah. Untuk itu saran dan 

kritik dari semua pihak sangat diharapkan demi perbaikan dan 

kesempurnaannya. 

Dan akhirnya penulis mengharapkan semoga tulisan ini bermanfaat 

bagi penulis sendiri pada khususnya, serta bagi para pembaca pada 

umumnya. Semoga Allah menjadikan kita dalam golongan orang-orang 

yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Robbal 

‘alamien. 

 


