
79 

 

79 

 

BAB V 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang didapat setelah PTK selesai 

dilaksanakan adalah : Penggunaan Metode Scramble sebagai metode 

pembelajaran di dalam proses belajar mengajar Fiqih di kelas VI A MI. 

Daarul Aitam Palembang dengan materi Mandi wajib dianggap tepat dan 

bisa meningkatkan hasil belajar siswa kelas VI A untuk mata pelajaran 

Fiqih. 

Hal tersebut tergambar pada hasil penelitian yang dilaksanakan di 

mana sesuai dengan rumus persentase yang dipergunakan sebagai 

tehnik penelitian, diketahui bahwa sebelum penelitian (prasiklus) siswa 

yang tuntas hanya mencapai 43,74 % kemudian pada siklus I meningkat 

menjadi 67,57 % dan pada siklus II mencapai 100 %. Perubahan hasil 

belajar siswa kelas VI A MI. Daarul Aitam yang terus meningkat sampai 

akhirnya mencapai 100% sesuai dengan harapan dari PTK yang 

dilaksanakan merupakan bukti bahwa penggunaan Metode Scramble 

adalah pilihan yang baik di dalam menentukan tehnik pembelajaran yang 

tepat sebagai upaya guru di dalam meningkatkan hasil belajar siswa 

pada pelajaran Fiqih materi Mandi Wajib di kelas VI A khususnya di MI. 

Daarul AItam Palembang. 
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B. Saran 

Berkenaan dengan kesimpulan tersebut di atas, maka dalam hal 

ini peneliti mengemukakan saran-saran demi kemajuan dan 

perkembangan dunia pendidikan tingkat Madrasah Ibtidaiyah di 

Indonesia khususnya pada mata pelajaran Fiqih, yaitu: 

1.   Guru hendaknya harus lebih terampil dalam membuat perencanaan 

dan pemilihan strategi ataupun model pembelajaran yang digunakan 

sehingga menarik minat peserta didik, dengan segala sesuatu yang 

dibuat menarik, tidak membosankan tentunya akan mendatangkan 

hasil yang baik dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai 

setelah akhir pelaksanaan sebuah proses pembelajaran. 

2.   Bagi peserta didik hendaknya selalu bersedia untuk terus belajar dan 

belajar demi kemajuan diri maupun kemajuan dunia pendidikan. 

Tidak terhenti pada satu tingkat pendidikan tertentu melainkan terus 

melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi lagi. 

3.   Bagi pihak sekolah, hendaknya lebih meningkatkan lagi manajemen 

pengelolaannya dan memberi kesempatan pada tenaga didik untuk 

mencoba terobosan baru dalam penerapan model pembelajaran 

sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing.  

 


