
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Setelah peneliti menguraikan pembahasan skripsi yang berjudul 

“Pola Interaksi Guru dengan Siswa Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Fikih di 

kelas XI Madrasah Aliyah Darul Istiqamah Ammaotu” maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam proses belajar mengajar diperlukan adanya interaksi guru dengan  

siswa, dimana interaksi dalam proses belajar mengajar merupakan salah 

satu tolok ukur tercapainya tujuan pembelajaran. Dalam mata pelajaran 

fikih di kelas XI Madrasah Aliyah Darul Istiqomah Amamotu interaksi 

guru dengan siswa dalam meningkatkan hasil belajar saling terjadi timbal 

balik yang artinya pada proses pembelajaran interaksi yang digunakan 

guru fikih adalah:  

1) Pola interaksi yang pertama yaitu model pembelajaran satu arah. 

Pelaksanaan bentuk ini gurulah yang berperan penting, gurulah 

yang aktif dan semua kegiatan berpusat pada guru. Hal ini guru 

fikih menggunakan model pembelajaran satu arah dengan metode 

ceramah dimana guru fikih menjelaskan materi dan siswa 

mendengarkan. 

2) Pola interaksi yang kedua yaitu model pembelajaran dua arah. 

Dalam hal ini guru menggunakan metode tanya jawab dalam 

proses pembelajaran. Dimana guru fikih memberikan pertanyaan 

awal mengenai materi pelajaran yang akan dipelajari.  
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3) Pola interaksi yang ketiga yaitu model pembelajaran tiga arah. 

Interaksi guru dengan siswa dalam proses pembelajaran seperti ini 

biasanya terjadi dengan metode diskusi, dimana guru fikih 

menugaskan siswa untuk berdiskusi dengan temannya tentang 

materi yang dipelajari, kemudian guru fikih membagi beberapa 

kelompok dan menugaskan siswa untuk berdiskusi dan dapat 

menjelaskan materi tentang peradilan Islam dan hikmahnya, satu 

kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya dan 

berakhir dengan tanya jawab antar kelompok dan saling 

memberikan komentar. Kemudian kembali lagi ke guru fikih untuk 

mengkonfirmasi hasil diskusi serta pemberian kesimpulan. 

4) Praktek, pada praktek pembelajaran merupakan proses belajar 

siswa yang lebih mengutamakan keterampilan. Keterampilan yang 

telah dilaksanakan diharapkan mampu menghasilkan perubahan 

tingkah laku terutama dalam penguasaan psikomotorik. 

2. Faktor yang mempengaruhi pola interaksi guru dengan siswa dalam 

meningkatkan hasil belajar fikih di kelas XI Madrasah Aliyah Darul 

Istiqamah Amamotu adalah: (1) faktor pendukung yaitu komponen 

pembelajaran itu sendiri antara lain: guru, siswa, materi pelajaran, media 

pembelajaran dan sarana prasarana. (2) faktor penghambatnya adalah 

karakteristik siswa yang berbeda-beda, materi yang disampaikan kurang 

dipahami dan adanya rasa malu untuk bertanya, jumlah waktu pelajaran 

dan suasana belajar. 
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3. Hasil belajar fikih dengan pelaksanaan pola interaksi guru dengan siswa 

di kelas XI Madrasah Aliyah Darul Istiqamah Amamotu antara lain 

secara kognitif atau pengetahuan siswa lebih mudah memahami meteri 

pelajaran, secara afektif atau sikap siswa lebih antusias dan aktif dalam 

proses belajar mengajar di kelas, sedangkan secara psikomotorik atau 

keterampilan siswa mampu mempraktekkan materi pelajaran yang 

diajarkan oleh guru dengan baik dan benar. 

5.2 Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka 

peneliti memberikan saran yang sekiranya dapat meningkatkan kualitas proses 

belajar mengajar serta menciptakan interaksi yang aktif di Madrasah Aliyah darul 

Istiqamah Amamotu: 

1. Pihak kepala Madrasah sebaiknya melakukan pelatihan di dalam Madrasah 

maupun diluar Madrasah guna meningatkan kualitas dan kompetensi guru 

dalam melakuan pola interaksi guru dengan siswa dalam menigkatkan 

hasil belajar, sebagai seorang pemimpin di madrasah maka perlu juga 

penambahan guru fikih agar tujuan pembejaran fikih dapat terealisasikan 

dengan baik dan juga melakukan penilaian dari kinerja guru sehingga 

Madrasah tersebut dapat menjadi contoh bagi madrasah lain. 

2. Semoga guru fikih dapat meningkatkan cara mengajarnya dengan 

melakukan inovasi dalam pola interaksi guru dengan siswa dalam mata 

pelajaran fikih dan tidak pernah lelah menjadi teladan dalam membimbing 

siswanya guna terciptanya pribadi muslim dan muslimah yang berkarakter 

dan berakhlakul karimah.  
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3. Siswa diharapkan dapat meningkatkan cara belajarnya sehingga mampu 

memahami pelajaran fikih dengan baik dan menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

4. Kepada peneliti yang berminat untuk mengembangkan penelitian ini lebih 

lanjut, diharapkan dapat menggali informasi lebih lanjut dan menemukan 

hasil penelitian yang terbaru sebagai tambahan referensi. 
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