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BAB V  

PENUTUP  

A. Simpulan  

1. Kesimpulan fokus penelitian yang pertama dari pertanyaan bagaimana 

pelaksanaan program remedial teaching pada mata pelajaran Fiqih di MTs 

Nurul Jihad Nahdhatul Wathan Kecamatan Sungai Loban. Yaitu 

pelaksanaan program remedial teaching pada mata pelajaran Fiqih di MTs 

Nurul Jihad Nahdhatul Wathan dilakukan sesuai dengan prosedur dalam 

pelaksanaan remedial teaching itu sendiri. Pelaksanaan yang dimaksud 

adalah pelaksanaan yang mengikuti langkah-langkah yang sesuai dengan 

teori-teori yang peneliti temukan. Pelaksanaan program juga di lakukan 

sebijaksana mungkin oleh guru mata pelajaran Fiqih guna mendapatkan 

hasil yang sesuai.   

2. Hasil belajar siswa setelah mengikuti program remedial teaching pada mata 

pelajaran Fiqih di MTs Nurul Jihad Nahdhatul Wathan Kecamatan Sungai 

Loban adalah memuaskan bagi guru mata pelajaran Fiqih di MTs Nurul 

Jihad Nahdhatul Wathan Kecamatan Sungai Loban. Atas dasar 

meningkatnya nilai siswa yang sebelumnya masih ada dibawah dari Kriteria 

Ketuntasan Minimum yaitu 70 sesudah dilaksanakannya program remedial 

teaching  menjadi berada di atas dari nilai 70.  
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B. Saran-saran  

1. Saran Penelitian  

Peneliti memberikan beberapa saran yang peneliti harap nantinya dapat 

menambah nilai lebih baik dari segi keilmuan maupun pandangan terhadap 

pelaksanaan program remedial teaching. Karena hasil penelitian yang telah 

peneliti lakukan masih banyak memilki kekurangan baik dari segi keilmuan 

maupun pengalaman peneliti sendiri dalam menganalisa masalah penelitian di 

lapangan serta pengolahan data yang kurang maksimal. Oleh karena itu peneliti 

memberikan saran sebagai berikut.  

a. Diharapkan penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode 

lain dan tempat penelitian yang berbeda. Dengan demikian dapat 

diketahui seberapa efektifkah remedial teaching ini dalam menindak 

lanjuti siswa yang bermasalah pada pelajaran.  

b. Sebaiknya penelitian ini dilakukan oleh orang yang lebih berpengalaman 

dalam bidang ini dan sudah pernah melakukan penelitian-penelitian 

sebelumnya guna untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih valid  

lagi.  

2. Saran Pelaksanaan Program Remedial Teaching di MTs Nurul Jihad 

Nahdhatul Wathan  

Peneliti juga menambahkan saran kepada pelaksana program dan objek 

dari pelaksanaan program ini semoga dapat memberikan dampak positif dan 

bermanfaat bagi pendidikan secara umum dan pendidikan agama Islam secara 

khususnya.   
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a. Bagi para tenaga pendidik hendaknya lebih variatif dalam menggunakan 

metode yang diberikan ketika pelaksaan remedial teaching apabila 

metode yang telah digunakan dirasa belum efektif.  

b. Untuk mendapatkan hubungan yang baik antara guru dan siswa 

hendaknya guru lebih aktif dalam menjalin komunikasi kepada siswa dan 

lebih memahami dunia mereka agar lebih mudah memberikan 

pemahaman.  

 


