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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah didapatkan, hasil temuan 

yang didapatkan, pembahasan yang dilakukan, dan analisis oleh peneliti 

tentang metode pembelajaran active learning yang digunakan dan penerapan 

metode active learning kelas XI IPA 1 di SMA Muhammadiyah 2 Surakarta 

yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga kesimpulan yang dapat diambil 

adalah sebagai berikut: 

1. Pembelajaran fiqih kelas XI IPA 1 di SMA Muhammadiyah 2 Surakarta 

menggunakan metode active learning berupa metode diskusi kelompok, 

market place activity, dan video critics. Dalam menggunakan metode 

active learning guru juga menambahkan variasi agar pembelajaran 

menjadi lebih menarik. 

2. Penerapan metode active learning dalam pembelajaran fiqih di SMA 

Muhammadiyah 2 Surakarta sudah sesuai dengan teori Melvin L. 

Silberman dan Hisyam Zaini, dkk. Pelaksanaannya dibagi menjadi dua 

tahap, yakni tahap pertama adalah kegiatan doa sebelum belajar dan 

review materi di pertemuan sebelumnya. Untuk tahap kedua yaitu guru 

memberi gambaran seperti apa pembelajaran yang akan berlangsung, 

kemudian guru menyampaikan materi dengan menggunakan metode active 

learning diantaranya diskusi kelompok, market place activity, dan video 

critics.  
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Penerapan metode active learning dalam pembelajaran fiqih di SMA 

Muhammadiyah 2 Surakarta menjadi lebih menarik. Peserta didik antusias 

dengan media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran. 

Penerapan metode active learning dapat membangkitkan minat belajar dan 

mengatasi kebosanan pada peserta didik. Selain itu, penerapan active 

learning juga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik.  

B. SARAN 

 

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, saran yang dapat 

diberikan untuk memperbaiki proses pembelajaran di sekolah, antara lain 

sebagai berikut: 

1. Untuk Sekolah 

Dalam penyediaan media dan sumber belajar, sekolah sudah 

memberikan media dan sumber belajar yang memadai. Namun, 

alangkah baiknya sekolah lebih meningkatkan penyediaan sarana dan 

prasarana belajar untuk peserta didik. 

2. Untuk Guru Fiqih 

Dalam menyampaikan materi kepada peserta didik, guru fiqih 

sudah baik. Namun, saran yang diberikan unutk guru fiqih sebaiknya 

lebih meningkatkan lagi dan menguasai metode pembelajaran active 

learning yang lain. Sehingga pembelajaran akan menjadi lebih aktif 

dan tidak membosankan. 
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3. Untuk Peserta Didik  

Untuk peserta didik diharapkan agar selalu bersemangat dan 

aktif dalam belajar fiqih. Karena fiqih merupakan salah satu 

pembelajaran yang penting, yang di dalamnya mempelajari tatacara 

dalam beribadah dan bermuamalah dalam kehidupan sehari-hari.  


