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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penyajian data sebelumnya, tentang Pengelolaan 

Pembelajaran Fikih Kelas III Semester II Di MIS Raudhatul Ulum Desa 

Bukit Raya Kabupaten Lamandau. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Penyusunan rencanaan pembelajaran dalam mengelola pembelajaran 

Fikih kelas III semester II di MIS Raudhatul Ulum Desa Bukit Raya 

Kabupaten Lamandau belum dilaksanakan wali kelas III dalam 

pembelajaran Fikih di kelas III. Hal tersebut terlihat dari tidak 

disusunnya program tahunan, program semester, silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) sebelum pembelajaran oleh wali kelas 

III dalam pembelajaran Fikih.  

2. Pelaksanaan pembelajaran Fikih kelas III semester II  di MIS Raudhatul 

Ulum Desa Bukit Raya Kabupaten Lamandau berlangsung dengan baik. 

Pembelajaran diawali dengan kegiatan praintruksional yaitu membuka 

pembelajaran dengan memberikan motivasi, menjelaskan SK-KD dan 

memberikan penjelasan singkat keterkaitan materi yang akan diajarkan 

dengan materi sebelumnya. Penyampaian materi dilakukan menggunakan 

bahasa Indonesia, dengan intonasi suara yang cukup jelas didengar oleh 

siswa. Dalam pembelajaran juga digunakan beberapa media 

pembelajaran dan didukung dengan penerapan kombinasi dari beberapa 

metode dalam kegiatan pembelajaran sehingga terbentuk interaksi secara 
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komunikatif. Ketika pembelajaran berlangsung, wali kelas III berupaya 

untuk memotivasi siswanya dengan memberikan pujian-pujian. Di akhir 

kegiatan pembelajaran, wali kelas III melakukan kegiatan penyimpulan 

materi yang diajarkan. 

3. Kegiatan evaluasi terhadap pembelajaran dilakukan oleh wali kelas III 

dalam pembelajaran Fikih setelah menyelesaikan satu bab bahasan. 

Kegiatan evaluasi dilakukan oleh wali kelas III dengan memberikan soal 

kepada siswanya yang terdiri dari 25 soal pilihan ganda dan 5 soal isian. 

Soal-soal tersebut dikerjakan oleh siswa dan dikumpulkan kembali 

setelah selesai dikerjakan. Setelah jawaban siswa dikumpulkan, wali 

kelas III langsung mengoreksi jawaban siswa dan memberikan skor/nilai. 

Jawaban yang telah diberi skor/nilai tersebut kemudian dibagikan 

kembali kepada siswanya saat itu juga. 

4. Pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian dilakukan oleh wali kelas III 

dalam pembelajaran Fikih dengan memberikan remedial dan pengayaan. 

Semua siswa mengikuti program tindak lanjut, siswa dikelompokan 

berdasarkan kesamaan masalah. Siswa dikelompokan menjadi 3 

kelompok. Tiap kelompok mendapat tugas yang berbeda. Kelompok A 

untuk siswa yang sudah tuntas mengerjakan pengayaan. Kelompok B 

untuk siswa yang belum tuntas mengerjakan soal-soal di buku paket. Dan 

kelompok C untuk siswa yang belum lancar membaca mendapat tugas 

merangkum materi yang telah ditentukan.  
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B. Saran 

Temuan dalam penelitian ini, menjadi pertimbangan peneliti untuk 

memberikan saran, yaitu: 

1. Bagi kepala sekolah MIS Rauhatul Ulum Desa Bukit Raya Kabupaten 

Lamandau hendaknya memberikan tuntutan yang disertai pemberian 

motivasi kepada guru-guru untuk menyusun program tahunan, program 

semester, dan RPP. Sehingga kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru-guru yang ada di MIS Raudhatul Ulum desa Bukit Raya Kabupaten 

Lamandau dapat berjalan dengan optimal.   

2. Bagi wali kelas III, idealnya kegiatan pembelajaran yang sudah berjalan 

dengan baik diringi dengan penyusunan perencanaan pembelajaran. Dan 

kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan juga perlu didokumentasikan 

sehingga dapat dilakukan evaluasi untuk menyempurnakan pembelajaran 

yang telah dilakukan. 


