BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A.

Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, maka peneliti dapat menarik

kesimpulan yaitu:
1.

Pendapat mahasiswa terhadap penyajian materi kuliah yang terdapat dalam
modul sudah tergambarkan baik dari segi ruang lingkup materi, kegunaan
materi dan penempatan materi. Mahasiswa berpendapat bahwa materi yang
disajikan cukup menarik karena disajikan dengan bahasa yang cukup mudah
untuk

dipahami

sehingga

penyajian

materi

dalam modul membantu

mahasiswa dalam melakukan pembelajaran secara mandiri.
2.

Pendapat mahasiswa terhadap pengerjaan tes yang terdapat dalam modul
sudah tergambarkan baik dari segi tingkat kesukaran tes, kesesuaian jenis
tes dengan materi dan kegunaan tes. Mahasiswa berpendapat bahwa tes
dalam modul sangat membantu mereka dalam mengasah materi mata kuliah
Pendidikan Agama Islam akan tetapi ada beberapa soal tes yang tidak sesuai
dengan materi pada modul.

3.

Pendapat mahasiswa terhadap pelaksanaan ujian sudah tergambarkan baik
mengenai kesesuaian soal ujian dengan materi dan tes, persiapan sebelum
mengikuti ujian dan penilaian hasil ujian. Mahasiswa berpendapat bahwa
ada beberapa materi yang kurang dipahami, ini menjadikan mereka
mengalami kesulitan ketika mengerjakan soal ujian sehingga mereka tidak
puas dengan hasil ujian mata kuliah Pendidikan Agama Islam.

4.

Pendapat mahasiswa terhadap kesulitan belajar sudah tergambarkan baik
mengenai

kesulitan

memahami materi,

kesulitan

pengerjaan

tes

dan

kesulitan dalam pelaksanaan ujian. Kesulitan yang dialami oleh mahasiswa
masih bisa diminimalisir,

baik itu dalam kesulitan memahami materi,

mengerjakan tes dan pelaksanaan ujian.
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B.

Saran
Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, maka ada beberapa

saran untuk pihak terkait, yaitu:
1.

Modul merupakan bahan ajar mandiri yang dirancang untuk membantu
siswa

membelajarkan

diri

sendiri.

Agar

lebih

memaksimalkan

lagi

pemahaman mahasiswa terhadap materi, akan lebih baik jika mahasiswa
mengikuti cara-cara yang diberikan oleh pihak universitas untuk memahami
modul secara mandiri tanpa memerlukan bantuan dari tutor.
2.

Sebelum mengerjakan tes, mahasiswa disarankan untuk terlebih dahulu
memahami materi secara maksimal agar soal-soal yang diberikan akan lebih
mudah dipahami dan dikerjakan dengan baik.

3.

Dengan mengikuti langkah-langkah yang disarankan oleh pihak universitas
dalam memahami modul dengan seluruh isinya dengan baik, diharapkan
bisa mengurangi kesulitan-kesulitan mahasiswa dalam pembelajaran melalui
modul. Pembelajaran melalui modul memang menuntut kesadaran yang
sangat

tinggi

dari

penggunanya

untuk

mempelajarinya

semaksimal

mungkin.
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