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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN – SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian dan hasil penyajian 

data serta analisis data yang terkumpul, maka peneliti beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1.  Pelaksanaan  metode praktik pada mata pelajaran Fiqih kelas 1 di Madrasah 

Aliyah Negeri  Sidoarjo dengan menggunakan hasil analisis data 

menunjukkan bahwa kreteria metode praktik adalah 65% itu menunjukkan 

baik. 

2. Keterampilan  ranah psikomotor siswa  pada mata pelajaran Fiqih kelas 1 di 

Madrasah Aliyah Negeri sidoarjo tergolong baik hal ini terbukti bahwa hasil 

anlisis data di peroleh dalam nilai praktik adalah 75.6 

3. Dari kajian yang ada dapat diketahui bahwa adanya hubungan  antara metode 

praktik dengan keterampilan ranah psikomotor siswa pada mata pelajaran 

Fiqih kelas 1 di Madrasah Aliyah Negeri Sidoarjo adalah cukup atau sedang, 

hal ini terbukti dari hasil analisis data yang menggunakan rumus product 

moment sebesar 0.642 karena hasil dari product moment itu kemudian kita 

interprestasikan kedalam  standar rumus product moment dan di sesuaikan 

dengan taraf signifikansi  dengan kesimpulan hasil akhir bahwa hubungan  

antara metode praktik dengan keterampilan ranah psikomotor siswa pada mata 
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pelajaran Fiqih kelas 1 di Madrasah Aliyah Negeri Sidoarjo adalah cukup atau 

sedang, 

 
B. Saran-Saran 

Adapun saran – saran yang perlu disampiakan dalam penulisan ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Kepada kepala sekolah hendaknya selalu memberikan motivasi kepada guru 

fiqih untuk selalu meningkatkan kualitas pembelajaran Fiqih dengan 

menggunakan metode  yang tepat. Karena dengan menggunakan metode  yang 

tepat akan dapat meningkatkan keberhasilan siswa. 

2. Kepada para guru hendaknya mempunyai keterampilan yang cukup dengan 

mengunakan metode pembelajaran yang tepat yang akan digunakan dalam 

proses belajar mengajar agar pembelajaran dapat berhasil optimal. 

3. Bagi siswa hendaknya lebih aktif dan kreatif dalam mengikuti pelajaran fiqih 

agar dapat meraih hasil yang optimal. 

Demikian hasil penelitian yang telah penulis laksanakan. Semoga hasil 

penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bagi penulis 

pada khususnya. 

Walaupun penyunsunan skripsi ini telah selesai, namun penulis merasa 

masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya denga rendah hati penulis 

mengharap saran dan kritik dari semu pihak. Dan tidak lupa penulis mohon maaf 

apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis sampaikan 

banyak terima kasih. 




