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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Madrasah

Tsanawiyah Negeri Kampar, dapatlah diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Strategi Pembalajaran Kooperatif Tipe Teams Game

Tournament Pada Mata Pelajaran Fiqih Di Madrasah Tsanawiyah Negeri

Kampar adalah Cukup Baik hal tersebut dapat di lihat dari frekuensi jumlah

jawaban Ya sebanyak 35 kali dengan persentase 70% dari jumlah keseluruhan

obsevasi yaitu sebanyak 5 kali observasi. Hal tersebut termasuk pada kategori

56%-75% ( Cukup Baik) yang telah penulis tetapkan pada BAB III, pada

teknik analisis data. Hasil observasi diatas diperkuat dengan adanya

penyebaran angket kepada siswa MTs N Kampar, soal angket berjumlah 10

soal dan alternatif jawaban Selalu, Kadang-Kadang dan Tidak Pernah. Dan

yang paling mendominasi dari hasil angket tersebut adalah jawaban Selalu

dan Kadang-Kadang ini menunjukkan bahwa guru telah

mengimplementasikan Strategi TGT ini dengan cukup baik. Sedangkan hasil

wawancara dan dokumentasi menunjukkan bahwa guru-guru di MTs N

Kampar mayoritas berpendidikan S1 keguruan dan guru-guru tersebut

melaksanakan pembelajaran mnggunakan RPP sebagai acuan khususnya guru

Fiqih.

2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Strategi Teams Game Tournamen di

MTs Negeri Kampar terdiri dari:
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a. Faktor interen

Faktor interen pada pelaksanaan strategi TGT dalam pembelajaran

fiqih merupakan faktor dari guru tersebut, guru yang berpendidikan S1

mengetahui beberapa strategi belajar diantaranya strategi TGT ini. Guru

yang bertitel sarjana pendidikan (S1) lebih menguasai strategi mengajar,

karena memang dicetak sebagai tenaga ahli dibidang keguruan. Namun

disisi lain setelah penulis melakukan wawancara dapat penulis

simpulkan, bahwa guru mengetahui langkah-langkah strategi TGT, tapi

kadang tidak melaksanakannya secara terstruktur.

b. Faktor eksteren

Faktor eksteren merupakan salah satu faktor penting dalam

pelaksanaan strategi TGT, dikarenakan dalam pelaksanaan strategi ini

diperlukan fasilitas yang memadai. Lengkap tidaknya fasilitas belajar

akan mempengaruhi pemilihan strategi mengajar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis ingin memberikan beberapa

saran yang berhubungan dengan Implementasi Strategi Pembalajaran Kooperatif

Tipe Teams Game Tournament Pada Mata Pelajaran Fiqih Di Madrasah

Tsanawiyah Negeri Kampar

1. Guru mata pelajaran fiqih hendaknya menguji cobakan sebelum

mempraktekkan didepan kelas

2. Kepada kepala sekolah hendaknya memberikan perhatian kepada guru yang

menerapkan berbagai macam strategi belajar serta memberikan apresiasi dan
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dukungan materi demi terciptanya variasi dalam proses pembelajaran agar

tidak membosankan.

3. Para guru di MTs N Kampar tidak hanya pada mata pelajaran fiqih

hendaknya melakukan variasi dalam proses pembelajaran agar siswa dan

siswinya lebih termotivasi dan bersemangat untuk menerima materi-materi

yang guru sampaikan.

4. Kepada peneliti selanjutnya tentang strategi Teams Game Tournament ini

hendaknya lebih mngembangkan karyanya, sehingga menghasilkan karya

yang lebih baik lagi dan bermanfaat bagi para pembacanya.


