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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah penulis laksanakan dalam rangka 

pembahansan skripsi yang berjudul “Penerapan Modeling Teacher untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Mata Pelajaran Fiqih Materi Shalat Fardhu Pada 

Siswa Kelas II  MI Hidayatussibyan Wadaslintang Wonosobo”, maka secara 

garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Modeling teacher dapat diterapkan dengan baik. Penerapan modeling 

teacher dengan menghadirkan bapak kyai Ibnu Mas’ud sebagai model. 

Modeling teacher tepat digunakan pada mata pelajaran yang menuntut 

adanya keterampilan motorik peserta didik. Penerapan modeling teacher 

memperoleh hasil belajar yang maksimal karena diikuti  pemberian 

reward dan punishment sebagai bentuk motivasi. 

 

2. Penerapan modeling teacher  dapat meningkatkan nilai rata-rata peserta 

didik. Nilai rata-rata yang didapat adalah 78,05 dan ketuntasan belajar 

mencapai 72% pada siklus I. Pada siklus II nilai rata-rata yang didapat 

adalah 87,32 dan ketuntasan belajar mencapai 100%. 

 

B. Saran 

Sebelum penulis mengakhiri skripsi ini, penulis ingin memberikan saran-

saran sebagai berikut : 

1. Penerapan modeling teacher sudah baik sehingga guru kelas dapat 

melaksanakannya dalam proses pembelajaran selanjutnya. 

2. Penerapan modeling teacher sebenarnya bisa dilakukan oleh guru kelas 

itu sendiri jika yang bersangkutan lebih menguasai materi. 

3. Bagi guru, hendaknya banyak memberi motivasi sebelum pembelajaran 

agar peserta didik lebih giat untuk mengikuti pembelajaran. 
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4. Pemberian reward dan punishment juga penting dilakukan oleh guru pada 

proses pembelajaran. 

C. Penutup 

Dengan mengucap puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini.  

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal 

ini disebabkan karena keterbatasan dari kemampuan dan juga pengetahuan 

yang penulis miliki. Dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan saran-

saran yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. 

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah memberikan sumbangsih tenaga, pikiran, maupun do’a. Dan penulis 

berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca 

umumnya. 

 

 

 


