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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1.Simpulan 

Berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah dijelaskan pada Bab IV 

yang didasarkan pada rumusan masalah, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa 

penelitian ini berimplikasi terhadap 3 hal, yaitu Materi pelajaran integrasi  nilai-

nilai agama Islam dalam pembelajaran sains mata pelajaran IPA di kelas VI, Proses 

pembelajaran integrasi nilai-nilai agama Islam dalam pembelajaran sains mata 

pelajaran IPA di kelas VI, dan nilai-nilai yang berkembang dalam intgerasi nilai-

nilai agama Islam pada pembelajaran sains mata pelajaran IPA di kelas VI. 

5.1.1. Adapun materi pembelajaran integrasi nilai-nilai agama Islam dalam 

pembelajaran sains mata pembelajaran IPA di kelas VI adalah tentang 

penciptaan manusia yang diintegrasikan dengan nilai-nilai agama Islam. 

5.1.2. Proses pembelajaran integrasi nilai-nilai agama Islam dalam pembelajaran sain 

mata pembelajaran IPA di kelas VI, meliputi: 1) tujuan pembelajaran; Tujuan 

kurikuler pembelajaran adalah “mencetak” peserta didik menjadi kader ulama yang 

mampu menerapkan kerja dan temuan sains dalam pemahaman keagamaannya. 

Tujuan kurikuler pembelajaran integrasi sains dan agama jurusan IPA adalah 

“mencetak” peserta didik menjadi calon ilmuwan (sainstis) yang mampu 

menerapkan al-Qur’an dalam pemahaman sains-teknologinya. 2) Materi 

Pembelajaran; Ada dua pola pengembangan materi pembelajaran, yaitu dari teori 

ayat-ayat al-Qur’an dan dari ayat-ayat al-Qur’an ke teori dengan prinsip 

kemanfaatan, aktualitas, perenelitas, dan tidak memaksakan diri dengan 

pendekatan tematis. 3) Metode Pembelajaran; Metode paling tepat untuk 

pembelajaran integrasi bergantung pada strategi pembelajaran. Secara umum, 

metode pembelajaran integrasi sains dan agama adalah ceramah, diskusi, 

penugasan, observasi, dan laboratorium. Khusus ceramah dilakukan dalam dua 

bentuk, yaitu secara mandiri dan tim (teaching team). 4) Media Pembelajaran;  

Secara umum, media pembelajaran integrasi sains dan agama adalah laboratorium, 

alam semesta, internet, dan peristiwa yang berkembang di masyarakat. 

Laboratorium memiliki peranan yang paling strategis, karena tanpa laboratorium 

percobaan integrasi akan terjebak pada diskusi filosofis. 5) Evaluasi pembelajaran;  
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Evaluasi pembelajaran integrasi sains dan agama adalah evaluasi formal, catatan 

peserta didik, reviu, dan observasi. Salah satu bentuk evaluasi yang unik adalah 

catatan peserta didik dan reviu. 

5.1.3. Adapun nilai-nilai yang berkembang dalam pembelajaran integrasi nilai-

nilai agama Islam dalam pembelajaran sains mata pelajaran IPA di kelas VI 

yaitu adanya perubahan sikap (afektif) pada siswa yang lebih baik atau 

Islami, taat dan takwa kepada Allah Swt. 

Hasil dari pembelajaran integrasi nilai-nilai agama dalam pembelajaran 

sains mata pelajaran IPA di kelas VI dapat dilihat dari perubahan sikap. 1) 

Nilai-nilai Utama; Dampak instruksional pembelajaran integrasi sains dan 

agama meliputi (i) nilai keimanan dan (ii) berkembangnya sains baru. 

Keimanan yang lahir karena seseorang menemukan keselarasan dalam 

memahami ayat/ konsep/ teori dengan fakta/ fenomena yang ada, sehingga 

mereka meyakini hal itu sebagai sains baru. 2) Nilai-nilai Pengiring; 

Dampak pengiring pembelajaran integrasi sains dan agama adalah (i) 

anggapan tentang integrasi sains dan agama bagaikan mata pelajaran 

akhlak, (ii) judgement tentang hukum “wajib” belajar sains, (iii) 

membangkitkan rasa syukur, (iv) motivasi diri, (v) menumbuhkan rasa ingin 

tahu, dan (vi) meningkatkan rasa percaya diri.  

5.2.Implikasi  

Dalam penulisan tesis ini terdapatnya banyak kekurangan yang disebabkan 

karena kurang adanya kerjasama antara responden dengan penulis, sehingga 

dalam mengumpulkan data di lapangan menjadi kurang mendalam. 

5.3.Rekomendasi 

Penelitian ini masih terdapat kekurangannya, maka penulis merekomendasikan 

kepada para pembaca tesis ini agar lebih mengembangkannya dengan 

mendalam lagi. 


