
A. Simpulan 

1. Pelaksanaan pembelajaran Fikih bab Mawaris pada siswa kelas XI 

jurusan PAI di Madrasah Aliyah Negeri Kapuas dari segi perencanaan 

sudah dapat dikatakan baik terlihat dari adanya perangkat 

pembelajaran yang disiapkan oleh guru sebelum mengajar. Hanya saja 

terdapat kekurangan yaitu tidak adanya buku guru yang dimiliki oleh 

guru Fikih tersebut. 

2. Proses pembelajaran berlangsung dengan lancar sesuai dengan 

prosedur pembelajaran. Yaitu dimulai dari kegiatan awal, yang 

memuat pembukaan pembelajaran dengan mengucapkan salam 

kepada peserta didik, menyampaikan tujuan pembelajaran, 

memberikan apersepsi berupa pertanyaan atau pre test. Selanjutnya 

kegiatan inti yaitu penyampaian materi pembelajaran, penggunaan 

metode,dan penggunaan media pembelajaran. Terakhir, kegiatan 

penutup yaitu merangkum pembelajaran,pemberian post Test, dan 

penyampaian materi pembelajaran selanjutnya. 

3. Kendala pada pembelajaran Fikih bab Mawaris adalah berupa kendala 

materi yang tergolong sulit, kurangnya kemampuan guru dalam 

meningkatkan minat siswa, siswa yang kurang berminat dengan 

pembelajaran Mawaris, sarana yang masih terdapat kekurangan seperti 

kipas angin, dan suasana kelas yang masih belum mendukung. 

 

 



B. Saran-Saran 

Untuk menjadi bahan masukan dalam rangaka mengembangkan dan 

meningkatkan pembelajaran, terutama dalam pembelajaran Fikih bab Mawaris 

maka penulis memberi saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pihak Sekolah 

a. Kepada pihak sekolah agar lebih memperhatikan keadaan dan 

kualitas pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. 

b. kepada pihak sekolah agar lebih memperhatikan terhadap 

fasilitas/sarana dan prasarana yang menunjang pembelajaran 

disekolah. 

2. Bagi Guru 

a. Kepada guru mata pelajaran Fikih agar lebih mengembangkan 

dan memperdalam keterampilan dalam mengajar sehingga 

pembelajaran yang dilaksanakan menjadi lebih berkualitas. 

b. Kepada guru Fikih agar lebih memperhatikan minat belajar siswa. 

c. Kepada guru mata pelajaran Fikih agar dapat mengatur alokasi 

waktu dalam mengajar seefesien mungkin sehingga pembelajaran 

dapat berjalan secara optimal dan materi yang diajarkan dapat 

tersampaikan dengan tepat. 

d. Kepada guru mata pelajaran Fikih agar dapat memberikan 

motivasi kepada peserta didik untuk meningkatkan minat belajar 



siswa dan membangun hubungan yang harmonis dengan peserta 

didik sehingga proses pembelajaran menjadi nyaman dan 

menyenangkan. 

e. Kepada guru Fikih agar lebih melengkapi perangkat 

pembelajarannya, seperti buku guru. 

3. Bagi Peserta Didik 

a. Kepada seluruh peserta didik kelas XI PAI agar lebih 

meningkatkan keaktifan dalam mengikuti pembelajaran pada 

mata pelajaran Fikih bab mawaris di kelas, sehingga nantinya 

siswa dapat megamalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Kepada seluruh peserta didik agar lebih meningkatkan minat 

belajar terutama dalam pembelajaran yang tergolong sulit. 

c. Kepada seluruh peserta didik kelas XI PAI lebih menghargai guru 

mata pelajaran Fikih agar dapat membangun hubungan yang 

harmonis dengan guru sehingga proses pembelajaran menjadi 

nyaman dan menyenangkan. 


