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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, 

maka dapat diambil simpulan bahwa efektifitas metode Modeling The Way 

terdapat pengaruh yang signifikan pada pembelajaran Fiqih peserta didik kelas 

VII MTs. Amal Muslimin Bantrung Batealit Jepara. 

B. Saran  

Berdasarkan tindak lanjut dari penelitian ini maka penulis memberikan 

beberapa saran, diantaranya sebagai berikut : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refleksi bagi para pendidik untuk 

menemukan, menerapkan model, strategi maupun metode pembelajaran 

yang tepat untuk dapat diterapkan dalam proses pembelajaran dan dapat 

menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan di kelas.  

2. Guru yang akan menggunakan pendekatan pembelajaran dengan 

menerapkan metode Modeling The Way sebaiknya memberi pemahaman 

mengenai cara kerja Modeling The Way  terlebih dahulu kepada siswa 

supaya mereka dapat menciptakan kreatifitas belajar dan memperoleh 

penguasaan materi secara mudah serta menyenangkan. 

3. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, maka disarankan ada 

penelitian lanjut yang meneliti tentang pembelajaran dengan menggunakan 

metode Modeling The Way  pada pokok bahasan lain atau bahkan subjek 

yang berbeda. 
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C. Penutup 

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa pembelajaran aktif dengan 

menggunakan metode Modeling The Way berpengaruh pada pembelajaran 

Fiqih peserta didik kelas VII MTs. Amal Muslimin Bantrung khususnya pada 

mata pelajaran Fiqih. Dengan demikian, penggunaan metode pembelajaran 

yang relevan dengan mata pelajaran yang diberikan kepada siswa menjadi 

salah satu komponen utama untuk meningkatkan hasil belajar siswa, hasil 

penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif pilihan dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa, disamping dapat menjadikan siswa lebih aktif dalam 

proses pembelajaran, metode ini dapat membuat siswa antusias selama 

pelajaran karena pembelajaran dikemas secara menarik dan menyenangkan 

dan siswa menemukan suasana pembelajaran yang beda dari sebelumnya  

sehingga dapat meminimalisasi rasa bosan dan jenuh dalam belajar Fiqih 

Efektifitas penerapan metode Modeling The Way pada proses 

pembelajaran dapat dijadikan salah satu solusi untuk mengurangi 

permasalahan siswa dalam memahami dan mengingat mata pelajaran Fiqih 

yang selama ini mereka anggap sulit untuk diingat dan membosankan, hal ini 

juga dapat dimungkinkan untuk diterapkan dalam mata pelajaran lain di MTs. 

Amal Muslimin Bantrung dan sekolah lainnya. 


