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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang peneliti lakukan tentang evektivitas strategi role play 

dan card sort kelas X di Madrasah Aliyah Al-Ikhlas Wawotobi Kabupaten Konawe. 

Maka dapat diambi kesimpulan sebagai berikut: 

 Dalam proses pembelajaran fiqhi di Madrasah Aliyah Wawotobi, penggunaan 

perangkat pembelajaran belum dapat terpenuhi dengan baik. Hal ini dapat dilihat 

dari tidak tersedianya LCD, Sanggar Ektrakurikuler Keagamaan, serta penggunaan 

Laptop yang belum dikuasi oleh sebagian guru. 

1. Proses pembelajaran Fiqhi di Madrasah Aliyah Wawotobi Kabupaten Konawe 

telah dilaksanakan sesuai dengan penyusunan silabus dan RPP, 

mengembangkan materi isi, penerapan strategi pembelajaran, serta 

memanfaatkan media yang tersedia. 

2. Evaluasi pembelajaran Fiqhi dengan menggunakan starategi card sort dan role 

play di Madrasah Aliyah Wawotobi meliputi perencanaan evaluasi (diantaranya 

tujuan penilaian, mengidentifikasi hasil belajar, dan membuat soal), 

pelaksanaan evaluasi (dengan menggunakan formatif dan sumatif dengan 

menilai kinerja, portofolio, tes tertulis, dan tes lisan) serta mengelola data 

(seperti men-skor, kunci jawaban, kunci skoring, dan pedoman konservasi). 

3. Evektifitas Pelaksaana pembelajaran Fiqhi dengan menggunakan strategi role 

play dan card sort kelas X. Ada empat indikator yang dijadikan alat ukur 
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pembelajaran dikatakan efektif, yaitu 1) perencanaan proses pembelajaran, 2) 

pelaksanaan proses pembelajaran, 3) dan evaluasi proses pembelajaran. 

5.2 Saran   

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas hasil penelitian ini yaitu 

evektivitas strategi role play dan card sort kelas X di Madrasah Aliyah Al-Ikhlas 

Wawotobi Kabupaten Konawe. maka saran saran yang dikemukakan adalah sebagai 

berikut: 

5.2.1 Kepala Sekolah 

1) Hendaknya memaksimalkan pengadaan sarana dan prasarana yang ada 

disekolah agar dapat memenuhi proses belajar mengajar. 

2) Hendaknya kendala-kendala yang ditemukan pada masalah pembelajaran 

segera diidentifikasi. 

5.2.2 Kepada Guru PAI 

1) Dalam meningkatkan keprofesionalnya terhadap penggunaan media 

pengajaran sebaiknya mempelajari buku-buku tentang media pedidikan dan 

pemanfaatannya. 

2) Guru harus menguasi bahan pelajaran sebaik mungkin, sehingga dapat 

membuat perencanaan pembelajaran dengan baik, memikirkan variasi 

starategi, kesesuaian antara media, metode dan materi yang di sampaikan 

kepada peserta didik. 

3) Sebagai seorang guru perlu memperhatikan keefektifan media pembelajaran 

yang di gunakan khususnya untuk anak tingkat sekolah menengah. 
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5.2.3 Bagi Siswa 

1) Selama pembelajaran diharapakan siswa interaktif baik dalam bertanya 

maupun dalam menyampaikan pendapat. 

2) Lebih rajin lagi belajar Fiqhi, belajar tidak cukup dikelas saja, tetapi dirumah 

pun harus dipelajari kembali supaya materi yang sudah dipelajari semakin 

dapat dipahami, dimengerti dan diamalkan.  

 


