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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan 

maka dapat diuraikan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan metode jigsaw dalam pembelajaran mata pelajaran Fiqih di MI 

Matholiunnajah Sinanggul 04 Mlonggo Jepara tahun pelajaran 2020/2021 

dilakukan dengan langkah-langkah: pembentukan kelompok, pemilihan tim 

ahli, pemberian tugas untuk tim ahli, tim ahli kembali ke kelompok asal 

dan bersama menyelesaikan tugas. Langkah yang tidak terlaksana adalah 

penyampaian kembali (presentasi) hasil pekerjaan siswa dan penghargaan 

terhadap mereka. Penerapan metode jigsaw tersebut dapat mendorong 

siswa lebih aktif dan mandiri dalam belajar, memiliki rasa tanggung jawab 

dan kerjasama yang baik serta tersebut membuat waktu pembelajaran Fiqih 

lebih efektif dan efisien.  

2. Faktor pendukung dan penghambat penerapan metode jigsaw dalam 

pembelajaran mata pelajaran Fiqih di MI Matholiunnajah Sinanggul 04 

Mlonggo Jepara tahun pelajaran 2020/2021 meliputi: 

a. Faktor Pendukung dari internal meliputi : kesiapan siswa, motivasi 

belajar siswa. Dari ekternal yaitu: persiapan yang baik dan matang dari 

guru. 

b. Faktor penghambat dari internal meliputi : rendahnya minat belajar dan 

kemampuan kerja sama siswa. Adapun eksternalnya adalah 

keterbatasan alokasi waktu dan keterbatasan sumber belajar. 
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B. Saran-saran 

1. Bagi guru  

Hendaknya guru terus meningkatkan kompetensinya dan 

kreativitasnya dalam melakukan kegiatan pembelajaran fiqih 

dengan memilih pendekatan, model dan metode-metode 

pembelajaran yang inovatif dan efektif serta sesuai dengan 

kemampuan dan potensi siswa. 

2. Kepala Sekolah 

a. Hendaknya Kepala Sekolah senantiasa memberikan pembinaan kepada 

guru-guru agar senantiasa meningkatkan kualitas pembelajarannya 

dengan menggunakan model dan metode pembelajaran yang beragam 

dan efektif.  

b. Hendaknya Kepala Sekolah dapat memperhatikan kelengkapan sarana 

prasarana pembelajaran agar kegiatan pembelajaran lebih efektif. 

C. Penutup 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, 

pertolongan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini, meskipun dengan tidak terlepas dari kekurangan dan kekeliruan. Oleh 

karena itulah, penulis tetap mengharapkan kritik dan saran yang membangun 

demi kemajuan penulis dalam masa-masa yang akan datang.  

 


