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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam melaksanakan proses pembelajaran, guru hendaklah

menerapkan strategi pembelajaran yang dapat mencapai tujuan pembelajaran

secara efektif dan efisien. Guru mata pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah

Negeri Ujung Tanjung Filial Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir telah

menerapkan strategi resume kelompok dalam proses pembelajaran. Penelitian

ini bertujuan untuk mengetahui penerapan strategi resume kelompok dan

untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan strategi

resume kelompok dalam mata pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah Negeri

Ujung Tanjung Filial Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

Subjek penelitian adalah guru Fiqih sedangkan objek dari penelitian ini

adalah penerapan strategi resume kelompok pada mata pelajaran Fiqih.

Populasi penelitian berjumlah 1 orang guru Fiqih dan dalam penelitian ini

penulis tidak menggunakan sampel. Untuk mengumpulkan data yang

diperlukan penulis menggunakan teknik observasi untuk mengumpulkan data

tentang penerapan strategi resume kelompok. Selain itu penulis menggunakan

teknik wawancara untuk mengumpulkan data tentang  faktor-faktor yang

mempengaruhi penerapan strategi resume kelompok pada mata pelajaran

Fiqih. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis. Oleh karena penelitian ini

bersifat deskriptif, maka penulis menggunakan analisis data deskriptif

kuantitatif dengan persentase, dengan rumus : P = 	100	%
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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan dan

penulis analisa dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan strategi resume kelompok pada mata pelajaran Fiqih di MTs

Negeri Ujung Tanjung Filial Bagan Sinembah dikategorikan ”Cukup

Baik.” Secara kuantitatif diperoleh angka persentase sebesar 68 %.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan strategi resume kelompok

pada mata pelajaran Fiqih di MTs Negeri Ujung Tanjung Filial Bagan

Sinembah adalah:

a. Faktor latar belakang pendidikan guru yang berasal dari keguruan,

b. Faktor siswa yang mendukung

c. Faktor tujuan pembelajaran

d. Faktor lingkungan yang kondusif

e. Faktor sarana atau fasilitas yang lengkap.

B. Saran

1. Diharapkan kepada guru-guru khususnya guru Fiqih di MTs Negeri Ujung

Tanjung Filial Bagan Sinembah agar lebih meningkatkan cara mengajar

dengan menggunakan setrategi-setrategi yang dapat merangsang minat

siswa untuk belajar, sehingga siswa lebih semangat belajar khususnya

pelajaran Fiqih.

2. Diharapkan kepada pihak sekolah, dan instansi terkait agar senantiasa

memperhatikan sarana dan prasarana baik dari segi pembangunan

(gedung), media pengajaran, dan sebagainya guna mendukung tercapainya

tujuan pendidikan.
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3. Diharapkan kepada kepala sekolah MTs Negeri Ujung Tanjung Filial

Bagan Sinembah agar lebih meningkatkan dan melaksanakan tugas nya

sebagai seorang supervisor serta memberikan bimbingan kepada guru-guru

khususnya guru Fiqih agar mempertahankan bahkan meningkatkan etos

kerja yang lebih baik lagi.


