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BAB V 

A. Simpulan 

Sebagai penutup berdasarkan uraian dari keseluruhan dalam 

pembahasan skripsi ini maka akan dikemukakan kesimpulan yang 

diperoleh dari paparan data, temuan penelitian dan pembahasan yang 

diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Persepsi Guru Terhadap Bahan ajar materi fikih wudhu kelas 1 di lima 

sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri se Kecamatan Amuntai Selatan, 

MIN 2 HSU, MIN 7 HSU, MIN 12 HSU, MIN 13 HSU dan MIN 23 

HSU terbutkti masih belum sempurna dikarenakan materi wudhu pada 

buku yang digunakan madrasah yaitu materi fiqih K13 yaitu Buku 

Bina untuk Kelas 1 MI terbitan Erlangga masih kurang mudah 

dipahami baik dari segi isi maupun materi penjelasan tersebut. Banyak 

gambar sudah bagus menarik perhatian peserta didik tetapi penjelasan 

dari gambar atau materi dalam bahan ajar tersebut sangat minim 

sehingga membuat pendidik mengalami kesulitan ketika 

menyampaikan penjelasan materi kepada peserta didik dan peserta 

didik mengalami kesulitan memahami bahan ajar tersebut dikarenakan 

masih dikategorikan anak anak yang duduk di kelas 1. 
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2. Kelebihan dan kekurangan bahan ajar materi fikih wudhu kelas 1 di 

lima sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri se Kecamatan Amuntai 

Selatan, MIN 2 HSU, MIN 7 HSU, MIN 12 HSU, MIN 13 HSU dan 

MIN 23 HSU meliputi: 

1) Kelebihannya, bahan ajar materi fikih wudhu kelas 1 sekarang 

memiliki gambar-gambar berwarna tentang tata cara berwudhu dan 

materi fikih wudhu nya lebih sedikit agar peserta didik lebih 

banyak memahami dari gambar. 

2) Kekurangannya, materi bahan ajar fikih yang berkaitan dengan 

wudhu sekarang lebih sulit dijelaskan dan lebih sulit dipahami baik 

pendidik ataupun peserta didik dikarenakan materinya sangat 

minim ddari pada bahan ajar terdahulu dan juga daya serap dan 

penjelasan kepeserta didik di usia sangat dini yaitu dikelas 1 ini 

butuh pemahaman yang luar biasa agar mudah dipahami peserta 

didik. 

 

B. Saran 

Mengingat pentingnya bahan ajar dalam suatu pembelajaran peneliti 

mengharapkan beberapa hal yang menghubungkan dengan masalah 

tersebut di atas sebagai berikut: 

1. Bagi Pendidik 
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a. Hendaknya dapat menggunakan berbagai macam metode dan 

teknik dalam menyampaikan bahan ajar materi fikih wudhu, 

bukan hanya dengan cara ceramah, tanya jawab, dan praktek 

saja. Tetapi, gunakanlah dengan cara belajar sambil bermain di 

karenakan bahan ajar materi fikih wudhu ini berada di kelas I.  

b. Para pendidik banyak mengeluhkan bahan ajar materi fikih 

wudhu kelas I sekarang ini lebih sulit dijelaskan dan 

dipahamai. Maka dari itu hendaknya para pendidik jangan 

berpegangan pada satu bahan ajar saja tetapi banyak bahan  

ajar yang dijadikan sebagai pelengkap bahan ajar yang sulit di 

jelaskan dan dipahami 

2. Bagi Pihak Madrasah 

a. Hendaknya seluruh pihak madrasah selalu menyediakan bahan 

ajar materi fikih wudhu kelas I atau bahan ajar materi yang lain 

dengan tambahan bahan ajar dari luar Kemenag atau 

pemerintah, misalnya kitab-kitab clasik, buku pegangan yang 

lain, LKS, Tiga Serangkai atau yang lainnya. Sehingga, para 

pendidik dapat mudah menanggulangi jika bahan ajar materi 

fikih wudhu kelas I dari K13 maka dapat teratasi oleh bahan 

ajar tambahan yang disediakan oleh pihak madrasah . 

b. Memfasilitasi proses pembelajaran dengan melengkapi sarana 

dan prasarana yang dibutuhkan. 
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C. Kata Penutup 

Dengan memanjatkan rasa puji syukur atas kehadirat Allah 

Subḥanahu Wa Ta‟ala atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya kepada 

peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dalam bentuk skripsi. 

Namun peneliti menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna 

dan terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan 

pemahaman. Sehingga, peneliti mengharapkan adanya saran dan kritik 

yang bersifat membangun dan memperbaiki skripsi ini. Di akhir penelitian 

ini, peneliti mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya 

kepada semua pihak yang sudah membantu dan memberikan dukungan 

tenaga maupun pikiran dalam penyusunan skripsi ini. Peneliti berharap 

skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi psrs pembaca pada umumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 


