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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DA PENUTUP 

  
A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan atas permasalahan 

penelitian yang diperoleh dari tahap pra siklus, siklus I dan siklus II dapat 

disimpulkan bahwa : 

Penggunaan model pembelajaran partisipatif dapat meningkatkan 

prestasi  belajar peserta didik kelas VB pada mata pelajaran Fiqih di 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kalibuntu Wetan Kendal. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil belajar dari tiga siklus yang dilaksanakan, pra siklus  mendapat 

nilai rata-rata 70 dengan ketuntasan belajar 33 %, siklus I memperoleh nilai 

rata-rata 73 dengan ketuntasan belajar 70 %, dan untuk siklus II mendapat 

nilai rata-rata 77 dengan ketuntasan belajar 100 %. Sebagai tolok ukur 

prestasi adalah KKM yaitu 72. 

 
B. Saran-saran 

Dari hasil penelitian tentang Peningkatan prestasi belajar dengan 

menggunakan model pembelajaran partisipatif pada mata pelajaran Fiqih peserta 

didik kelas V MIN Kalibuntu Wetan Kabupaten Kendal Tahun Pelajaran 

2010/2011. Pada kesempatan ini penulis ingin memberikan sumbangsih, pikiran 

dan saran-saran yang sekiranya bermanfaat. Saran-saran tersebut diantaranya : 

1. Bagi Guru-guru mata pelajaran fiqih, dan guru yang lain pada umumnya. 

a. Hendaknya sebagai guru harus bersungguh-sungguh dalam melaksanakan 

tugas dan pekerjaanya, karena pekerjaan sebagai guru merupakan 

pekerjaan yang mulia. 

b. Hendaknya kesadaran sebagai pendidik dalam mengajar walaupun sudah 

baik namun perlu ditingkatkan untuk lebih baik lagi. 

c. Hendaknya bagi guru bidang studi apapun harus memperhatikan kondisi 

dan keadaan peserta didiknya. 

d. Sebagai Guru fiqih hendaknya selalu menjaga kesopanan dan akhlaqul 

karimah, karena guru merupakan suritauladan bagi peserta didiknya. 
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e. Hendaknya selalu bersemangat dan memiliki etos kerja dengan ikhlas 

dalam mendidik. 

f. Sebagai seorang guru harus kreatif dan berpandangan kedepan demi 

baiknya dunia pendidikan. 

2. Kepada pembaca dan masyarakat pada umumnya. 

Bagi pembaca dan masyarakat umum sekiranya dapat mengambil 

manfaat yang baik dari skripsi yang penulis buat ini. 

C. Penutup 

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, skripsi yang sederhana ini 

dapat diselesaikan, mudah-mudahan dapat digunakan sebagai bahan masukan 

serta bahan pertimbangan dalam penelitian-penelitian selanjutnya. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak 

kekuarangannya dan jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak lain hanyalah karena 

pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis sangat terbatas. Oleh 

karenanya kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Segala 

kekurangan merupakan keterbatasan kemampuan kami, dan kelebihan hanyalah 

milik Allah, oleh karena itu kami mohon untuk bisa dimaklumi dan dimaafkan 

atas segala kekurangannya. Dan akhirnya semoga skripsi yang sangat sederhana 

ini dapat bermanfaat. 

Demikian yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat bagi kita 

semua,Amin. 
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