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BAB V 

PENUTUP 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian tindakan kelas ini dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan Model Information Search dalam meningkatkan 

pemahaman tata cara mandi wajib setelah haid pada siswa 

kelas VI di MI Ianatul Mubtadiin Wringinjajar Mranggen 

Demak dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Guru menyampaikan tema “Tata Cara Mandi Wajib 

setelah Haid” ; 

b. Guru membagi  ke dalam 5 kelompok; 

c. Guru membagikan pertanyaan kepada setiap kelompok 

untuk dicari jawaban (informasinya); 

d. Guru menyuruh setiap kelompok mencari informasi; 

e. Setiap kelompok mempresentasikan hasil pencariannya; 

f. Guru mengklarifikasi. 
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2. Model Information Search berbasis PAIKEM dapat 

meningkatkan pemahaman peserta didik dalam 

pembelajaran Fiqih kelas VI MI Ianatul Mubtadiin Demak, 

terbukti dari hasil belajar peserta didik yang meningkat dari 

tahap pra siklus yaitu ada 2 peserta didik yang tuntas, 

kemudian pada siklus 1 mulai ada peningkatan yaitu ada 8 

peserta didik yang tuntas, sedangkan pada siklus II 

ketuntasan minimum meningkat drastis mencapai 14 peserta 

didik yang tuntas yaitu 100 % peserta didik tuntas mencapai 

KKM dengan hasil nilai 75.  

 

B. Saran-Saran 

Setelah selesai penelitian tidakan kelas ini penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Strategi Information Search dapat membuat kondisi belajar 

peserta didik menjadi menyenangkan, untuk itu guru-guru 

dapat menggunakan pendekatan tersebut dalam proses 

belajar-mengajar. 

2. Menurut pengamatan peneliti strategi Information Search 

dapat meningkatkan hasil belajar. Untuk itu strategi tersebut 

dapat digunakan dalam menyampaikan materi ajar di 
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Madrasah Ibtidaiyyah Ianatul Mubtadiin Wringin Jajar 

Mranggen Demak. 

3. Implementasi strategi Information Search sebaiknya 

dipersiapkan secara matang dari diri peserta didik maupun 

guru dari pengelolaan kelas. Apabila persiapan dapat 

dipenuhi, maka hasil yang di inginkan dapat tercapai secara 

maksimal. 

4. Mengingat terbatasnya waktu penelitian. Peneliti hanya 

mampu melaksanakan penelitian pada materi pokok tata 

cara mandi wajib setelah haid. Peneliti berharap agar 

peneliti lain dapat melanjutkan penelitian ini pada tempat 

dan materi yang berbeda. Karena mungkin akan 

mandapatkan hasil yang berbeda. 

 

  


