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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, menunjukkan

bahwa dengan menerapkan strategi Learning Tournament ada perbedaan

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih, jika dibandingkan prestasi

belajar siswa pada kelas VIIIA3 dan kelas VIIIB4 pada pokok bahasan

Shadaqah, Hibah, Hadiah Dan Haji. Hal ini dapat dilihat dari prestasi belajar

siswa yang menunjukkan perbedaan, pada kelas eksperimen diperoleh mean

63,39, sedangkan pada kelas kontrol diperoleh mean 56,63. Perbedaan tersebut

terlihat pada t table baik pada taraf signifikan 5% maupun 1% dimana

diperoleh harga t  2,00 pada taraf 5% dan  2,65 pada taraf 1%, sedangkan

harga t hitung 3,95.

Oleh karena itu dengan adanya perbedaan tersebut berarti penerapan

strategi learnigng tournament berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa

kelas VIII di MTs Darul Hikmah Pekanbaru, walaupun terdapat beberapa

kendala seperti mengganggu ketenangan lokal disekitar, dan membutuhkan

jumlah siswa yang genap namun, semua hal tersebut tidak memberikan

hambatan yang berarti dalam proses pembelajaran. Berdasarkan Hasil tes yang

dilakukan bahwa prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Fiqih MTs pondok

Pesantren darul Hikmah adalah cukup baik.
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Berdasarkan analisis data observasi penerapan strategi learning

tournament yang dilaksanakan guru mata pelajaran Fiqih di MTs Pondok

Pesantren Darul Hikmah adalah sangat baik dengan persentase 89,98%.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian di atas penulis memberikan beberapa

masukan-masukan yang berhubungan dengan penerapan strategi Learning

Tournament pada mata pelajaran Fiqih:

1. Untuk memperoleh proses pembelajaran yang efisien dan menyenangkan

dalam penerapan strategi Learning Tournament sebaiknya materi

pembelajaran adalah materi yang peserta didik telah mempunyai

pengetahuan, dalam arti kata  materi tersebut tidaklah asing bagi mereka ,

atau telah pernah dipelajari di jenjang sekolah sebelumnya atau pada kelas

sebelumnya.

2. Untuk meredam keributan dalam membacakan dan menjawab soal

sebaiknya menggunakan aturan bergilir, sehingga tidak semua kelompok

berebut untuk menjawab.

3. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tiap langkah dalam penerapan strategi

learning tournament sebaiknya dilaksanakan pada akhir pembelajaran

karena pembelajaran ini bersifat turnamen yang akan mengokohkan

pemahaman siswa

4. Apabila strategi ini dalakukan di awal pembelajaran maka guru harus

mengoptimalkan waktu yang dipakai selama berturnamen sehingga tidak

menghabiskan waktu pada materi sebelumnya.


