
BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan judul “ Peran 

Guru Fiqih Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar  Fiqih Peserta Didik Di MIN 2 

Konawe Selatan”. Berdasarkan data yang sudah diperoleh dari  wawancara dan 

dokumentasi dapat disimpulkan sebagai berikut: 

5.1.1 Dalam pelaksanaan pembelajaran Fiqih di MIN 2 Konawe Selatan 

terdiri dari : perencanaan karena sebelum melaksanakan pembelajaran 

di kelas, guru harus terlebih dahulu harus membuat perencanaan 

mengajar untuk mempermudah dalam  mencapai tujuan pembelajaran 

yang telah ditetapkan dan pelaksanaan, karena pelaksanaan merupakan 

aplikasi dari perencanaan yang telah dibuat oleh guru sebelumnya. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran guru menggunakan metode yang 

bervariasi. 

5.1.2 Kesulitan yang dihadapi guru dalam meningkatkan mutu pendidikan di 

MIN 2 Konawe Selatan, yaitu terdapat anak yang mengalami kesulitan 

membaca dan menulis juga jadi kendala dalam mengatasi mutu 

pendidikan dalam pembelajaran  Fiqih.  Ditambah lagi dengan kesulitan 

belajar yang dialami guru, peserta didik dan orangtua dimasa pandemi 

covid 19,  dimana guru juga memiliki kesulitan yaitu untuk guru yang 

sudah berumur, kesulitan yang dialaminya yaitu menggunakan 

teknologi untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ), dan sulitnya 

berkomunikasi dengan orangtua sering terjadinya putus koneksi dengan 
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orangtua peserta didik. Dan kesulitan yang dialami orangtua peserta 

didik adalah sulitnya membagi waktu antara kerja , mengurus rumah 

dan memperhatikan tugas anak yang bersekolah lebih dari satu 

merupakan kesulitan yang dialami orangtua peserta didik. Apalagi jika 

dalam keluarga hanya memiliki satu handphone saja itu menjadi 

kesulitan dalam melakukan proses pembelajaran jauh ini. 

5.1.3  Peran guru dalam mengatasi kesulitan pembelajaran Fiqih di MIN 2 

Konawe Selatan, maka dapat disimpulkan bahwa ada anak yang 

memiliki kesulitan belajar. Adapun  peran guru dalam mengatasi 

kesulitan belajar yang dialami peserta didik diantaranya: 

1. Guru sebagai pengelola, ini mencangkup semua tugas guru 

yang dilakukan dalam mengelola kelas untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Mengelola kelas dilakukan dari awal sampai 

akhir semester,  mengelola ini bukan hanya dilakukan di dalam 

kelas, namun di luar kelas. 

2. Guru sebagai fasilitator, memfasilitasi ini merupakan kunci 

juga untuk berjalannya pembelajaran dengan lancar. Karena 

jika guru mengelola dengan baik namun guru tidak 

memberikan fasilitas yang baik maka pembelajran tidak akan 

berjalan baik. 

3. Guru sebagai evaluator, Evaluasi bisa dilakukan tanpa harus 

berupa ulangan harian, dengan memberikan pertanyaan-

pertanyaan seputar materi yang baru saja disampaikan 

merupakan contok evaluasi. Karna tidak menutup 
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kemungkinan jika ada anak yang mengikuti pembelajaran di 

dalam kelas itu yang mengikuti hanya raganya saja tapi 

jiwanya pikirannya kemana-mana yang membuat pembelajaran 

tidak masuk olehnya. 

4. Guru sebagai motivator, bisa dilakukan siapa saja dan dimana 

saja tergantung  pada konteksnya. Guru memberikan motivasi 

setiap hari baik dalam dan di luar kelas. Motivasi itu agar 

mendarah daging pada anak, dan menjadi dorongan tersendiri 

untuk kemajuan anak tersebut. Misal belajar itu dengan 

motivasi supaya pintar, jika pintar ia akan dapat melanjutkan 

ke jenjang selanjutnya dengan mudah. 

5.2 Limitasi Penelitian  

Limitasi atau kelemahan pada penelitian ini terletak pada proses penelitian. 

Peneliti menyadari bahwa dalam suatu penelitian pasti terjadi banyak kendala dan 

hambatan. Oleh sebab itu, keterbatasan penelitian menjadi hal yang lumrah ada 

seja hal-hal yang terjadi selama proses penelitian yang tidak dapat diantisipasi 

oleh peneliti. Dalam hal ini , keterbatasan peneliti dapat menjadi dasar bagi 

peneliti dalam menuliskan rekomendasi atau saran yang dilkukannya  peneliti 

selanjutnya untuk melakukan peningkatan. 

5.3 Rekomendasi  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa 

saran sebagai berikut: 
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5.2.1 Bagi kepala Madrasah  

a.  Dalam pengadaan media - media atau alat bantu peraga untuk 

memudahkan guru dalam menjelaskan materi ajar.  

b.  Memberikan pengarahan kepada para guru untuk dapat memberikan 

metode pembelajaran yang tepat di dalam proses pembelajaran.  

c.  Memberikan pengarahan kepada guru-guru untuk dapat memberikan 

penilaian yang baik kepada peserta didik di dalam proses pembelajaran, 

baik dengan memberikan strategi pembelajaran yang tepat dan 

sebagainya. 

d.  Memberikan evaluasi kepada para guru terkait dengan proses 

pembelajaran, khususnya yaitu mengenai peran guru dalam mengatasi 

kesulitan belajar peserta didik. 

5.1.2   Bagi Guru  

a. Agar kiranya dapat menerapkan peran-perannya sebagai guru yang tidak 

hanya mengajar saja akan tetapi melaksanakan peran-peran yang lainnya 

antara lain berperan sebagai : motivator,inspirator,evaluator dan yang 

lainnya yang terdapat dalam 12 point peranan guru. 

b. Berkaitan dengan penyusunan silabus guru hendaknya selalu kreatif dan 

inovatif sehingga selalu uptodate dalam penyampaian materi dan dapat 

menumbuhkan motivasi belajar peserta didik. 

c. Dalam penyusunan RPP. hendaknya jangan disusun sekaligus pada awal 

tahun ajaran akan tetapi disusun pada setiap kali pertemuan sehingga 

dapat memunculkan daya kreatifitas guru itu sendiri. 
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d. Dalam penggunaan metode pembelajaran guru hendaknya dapat 

memilah dan memilih metode apa yang akan digunakan pada saat 

pembelajaran berlangsung sehingga metode yang digunakan sesuai 

dengan materi yang akan disampaikan. 

e. Para guru hendaknya selalu rutin untuk melakukan pre-tes sebagai 

bentuk evaluasi belajar disetiap akhir pembelajaran. 

f. Para guru, khususnya guru mata pelajaran fiqih juga hendaknya dapat 

menunjukkan contoh dan tauladan bagi siswa dalam menerapkan dan 

mengamalkan pembelajaran fiqih dalam kehidupannya sehari-hari. 

5.2.3 Bagi orang tua 

a. Orangtua di rumah sebaiknya dapat membimbing dan mendampingi 

anak dalam belajar. 

b. Orangtua harus mengetahui kesulitan belajar yang di alami oleh anaknya 

agar dapat diberikan bimbingan belajar yang maksimal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


