
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dalam penelitian ini sesuai 

dengan fokus penelitian dan tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Macam-Macam Metode Pembelajaran Fiqih di MAN 2 Banjarmasin 

Hasil penelitian dalam penelitian ini menemukan macam-macam 

metode pembelajaran fiqih di MAN 2 Banjarmasin adalah sebagai berikut: 

a. Metode Ceramah 

b. Metode Diskusi 

c. Metode Tanya Jawab 

d. Metode Demonstrasi 

e. Metode Penugasan/Tugas Belajar 

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Metode Pembelajaran Fiqih di 

MAN 2 Banjarmasin 

 

Hasil penelitian dalam penelitian ini menemukan faktor pendukung dan 

faktor penghambat metode pembelajaran fiqih di MAN 2 Banjarmasin. Faktor 

pendukung metode pembelajaran fiqih di MAN 2 Banjarmasin adalah sebagai 

berikut: 

a. Guru yang memiliki kemampuan mengajar yang baik. 

b. Tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan sebelum proses 

pembelajaran berlangsung. 

c. Materi pembelajaran yang dikuasai guru fiqih dengan baik. 



d. Metode pembelajaran yang bervariasi digunakan guru fiqih dengan 

baik saat kegiatan pembelajaran. 

e. Alat pembelajaran yang dimanfaatkan guru fiqih dengan baik saat 

kegiatan pembelajaran. 

f. Evaluasi pada setiap akhir kegiatan pembelajaran untuk melihat 

keberhasilan peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran 

dan menilai kinerja guru fiqih saat mengajar di kelas. 

Faktor penghambat metode pembelajaran fiqih di MAN 2 Banjarmasin 

adalah adanya peserta didik yang tidak memperhatikan penjelasan guru saat 

mengajar di kelas sehingga dapat menghambat ketercapaian tujuan 

pembelajaran. 

 

B. Saran 

Tentunya penelitian ini memiliki saran kepada pembaca dan pihak yang 

terkait dalam penelitian ini, adapun saran penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kepada pembaca agar lebih membaca literature yang lain untuk 

menambah wawasan mengenai dunia pendidikan khususnya metode 

pembelajaran. 

2. Kepada guru fiqih di MAN 2 Banjarmasin agar dapat mempertahankan 

kemampuan yang sudah memiliki dan kalau bisa lebih ditingkatkan lagi. 

3. Kepada pihak MAN 2 Banjarmasin, khususnya Kepala Madrasah agar 

dapat terus mendukung kemampuan mengajar guru-guru di MAN 2 

Banjarmasin khususnya guru fiqih. 



4. Kepada pendidik yang lain secara umum agar terus mengembangkan 

kemampuan diri dalam mengajar di kelas khususnya penggunaan metode 

pembelajaran. 

5. Kepada UIN Antasari khususnya Fakultas Tarbiyah dan Keguruan agar 

terus mencetak guru-guru yang memiliki kualitas yang baik agar dapat 

memajukan dunia pendidikan di Indonesia. 


