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BAB  V 

METODE  PENELITIAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulisa mengadakan penelitian dan menganalisa data yang telah 

diperoleh, baik yang bersifat teori maupun lapangan dengan pembahasan 

skripsi yang berjudul “ Pemahaman Mata Pelajarn Fiqh Dengan Pengamalan 

Ibadah Puasa Ramadhan Kelas 3 di MI Nurul Hikmah Kalibuntu Losari 

Brebes” . Maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pemahaman Mata Pelajarn Fiqh adalah kemampuan seseorang dalam 

mengartikan, menafsirkan, menterjemahkan, atau menyatakan sesuatu 

dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya, 

yang berkaitan ddengan mata pelajaran fiqh. Karena diketahui bahwa 

Mean hasil perhitungan adalah 29,97 yang termasuk kedalam interval yang 

ketiga yaitu berarti bahwa pemahaman mata pelajarn fiqh di MI Nurul 

Hikmah Kalibuntu Losari Brebes dalam kategori baik.  

2. Pengamalan Ibadah Puasa Ramadhan merupakan proses perbuatan dalam 

melaksanakan atau menunaikan kewajiban ibadah puasa ramadhan. 

Adapun Pengamalan Ibadah Puasa Ramadhan siswa kelas Kelas 3 di MI 

Nurul Hikmah Kalibuntu Losari Brebes menunjukkan kondisi yang cukup, 

terbukti hasil perhitungan diketahui bahwa Mean hasil perhitungan adalah 

31,3 yang termasuk kedalam interval yang ketiga yaitu berarti bahwa 

pengamalan ibadah puasa ramadhan kelas 3 di MI Nurul Hikmah 

Kalibuntu Losari Brebes dalam kategori cukup baik. 

3. Hasil perhitungan statistik dengan analisa korelasi product moment 

menunjukkan bahwa bahwa baik rhitung
maupun hitungt ternyata lebih besar 

dari kondisir tabel
maupun tabelt . Hal ini dapat diketahui dari hasil 

perhitungan  r xy
 = 0,424 sedangkan tabelt  untuk N=30 pada taraf 
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signifikansi 5%=0,361 dan taraf signifikansi 1%=0,463, demikian pula 

pada 2,478=hitungt  sedangkan tabelt  untuk (0,10 : 28) = 2,467. 

B. Saran 

Setelah mengadakan penelitian di MI Nurul Hikmah Kalibuntu Losari 

Brebes tentang Pemahaman Mata Pelajarn Fiqh Dengan Pengamalan Ibadah 

Puasa Ramadhan Kelas 3 di MI Nurul Hikmah Kalibuntu Losari Brebes, maka 

penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Bagi MI Nurul Hikmah Kalibuntu Losari Brebes 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mata pelajarn fiqh 

memiliki peranan atau korelasi positif terhadap pengamalan ibadah shalat 

puasa ramadhan, maka sebaiknya kepala madrasah menyarankan kepada 

para guru atau tenaga pengajar untuk meningkatkan aktifitas pembelajaran 

mata pelajaran fiqh maupun mata pelajaran lainnya 

2. Bagi Siswa 

Sebaiknya, siswa juga meningkatkan pemahaman mata pelajarn fiqh, 

karena hasil penelitian membuktikan bahwa pemahaman mata pelajarn 

fiqh memiliki peranan yang positif untuk meningkatkan pengamalan 

ibadah pasa wajib ramadhan. 

3. Bagi yayasan MI Nurul Hikmah Kalibuntu Losari Brebes untuk dapat 

lebih memperhatikan dalam hal menyediakan sarana dan prasarana 

pendukung pembelajaran. 

4. Bagi lingkungan MI Nurul Hikmah Kalibuntu Losari Brebes untuk dapat 

lebih berpeeran aktif, dalam memberikan dukungan positif pada madrasah, 

karena maju mundurnya suatu lembaga pendidikan tidak bisa lepas dari 

dukungan masyarakat. 

C. Penutup 

Dengan rasa syukur, penulis memanjatkan puji kehadirat Allah SWT., 

atas berkat taufiq dan hidayah-Nya, akhirnya, penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini, meskipun masih sangat sederhana. Hal ini tidak lain 

karena sempitnya pengertian dan dangkalnya pengetahuan yang penulis miliki. 
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Namun demikian, mungkin dapat menjadikan bahan pertimbangan bagi siapa 

yang akan melakukan penelitian dan pembahasan lebih lanjut.  

Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita 

semuanya, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


