
81 
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian ini yang berjudul ”Implementasi Strategi 

Pembelajaran Aktif Pada Mata Pelajaran Fiqih Di Madrasah Aliyah Negeri 

Srono Banyuwangi Tahun Pelajaran 2016/2017”, maka peneliti dapat 

menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Implementasi strategi pembelajaran aktif melalui metode diskusi pada 

mata pelajaran fiqih 

 Berdasarkan strategi pembelajaran aktif melalui metode 

diskusi yakni dari awal pembelajaran guru memberikan informasi atau 

penjelasan tentang masalah tugas dalam diskusi, lalu mempersiapkan 

sarana dan prasarana untuk melakukan diskusi atau tempat, peserta, 

dan waktu pelaksanaan diskusi. Kedua, Pelaksanaan meliputi: Siswa 

melakukan diskusi, guru merangsang peserta didik agar seluruh peserta 

dapat berpartisipasi dalam diskusi, memberikan kesempatan kepada 

semua anggota untuk berperan aktif, mencatat hal yang penting, 

memberikan tanggapan atau saran dan ide-ide yang penting. Ketiga, 

Evaluasi meliputi: guru memberikan tugas kepada siswa untuk 

melakukan diskusi, menilai hasil diskusi. Dengan demikian proses 

pembelajaran di kelas akan lebih efektif bila para murid bekerja sama.  
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2. Implementasi strategi pembelajaran aktif melalui metode demonstrasi 

pada mata pelajaran fiqih 

Berdasarkan strategi pembelajaran aktif melalui metode 

demonstrasi yakni dari awal pembelajaran guru mempersiapkan segala 

alat-alat yang akan digunakan, lalu mencontohkan terlebih dahulu 

materi apa yang akan disajikan kepada peserta didik sehingga peserta 

didik benar-benar dapat mengamati dan memahami apa yang di 

sampaikan atau ditunjukkan oleh guru tersebut. Kedua, Pelaksanaan 

meliputi: Siswa melakukan praktek atau memperagakan suatu gerakan-

gerakan sholat, disertakan siswa dapat mencatat atau menirukan dalam 

proses praktek tersebut, juga diharpkan dapat memberikan tanggapan 

atau saran dan ide-ide yang penting. Ketiga, Evaluasi meliputi: guru 

memberikan penilaian atau membicarakan kelebihan dan kekurangan 

yang telh dikerjakan oleh peserta didik tersebut. tugas kepada siswa 

untuk melakukan diskusi, menilai hasil diskusi. Dengan demikian  

proses pembelajaran di kelas akan lebih hidup serta mengajarkan 

kepada peserta didik untuk lebih aktif agar sesuai dengan tujuan yang 

di inginkan di akhir pembelajaran. 

B. Saran-saran 

1. Bagi kepala sekolah MAN Srono Banyuwangi agar lebih menekankan 

kepada para guru untuk meningkatkan penerapan strategi pembelajaran 

aktif serta bervariatif dan mudah pihami oleh peserta didik.  
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2. Bagi guru mata pelajaran fiqih MAN Srono Banyuwangi hendaknya 

pada saat berjalannya proses pembelajaran berlangsung sudah 

mempersiapkan materi yang akan disampaikan dengan cara membuat 

KBM (Kegiatan Belajar Mengajar), serta dapat menumbuhkan bakat 

dan minat peserta didik. Selain itu guru haru sering memberikan 

motivasi untuk  siswa agar bisa mengikuti dan memahami materi yang 

sedang diajarkan oleh guru dengan baik. 

3. Bagi siswa MAN Srono agar mencapai hasil yang lebih baik, 

hendaknya peserta didik belajar lebih rajin dan giat dengan 

penggunaan waktu sebaik mungkin dan apabila ada sesuatu yang tidak 

dipahami dalam materi pelajaran yang sedang diajarkan oleh guru, 

maka hendaknya bertanya dan meminta penjelasan yang lebih 

mendetail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


