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KESIMPULAN, IMPLIKASl DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil analisis data baik untuk tujuan deskriptif maupun pengujian hipotesis

telah dipaparkan pada Bab IV terdahulu. Berikut ini disajikan kesimpulan hasil

penelitian berdasarkan uraian pada bab tersebut.:

1. Bahwa mahasiswa STAIN Pontianak memiliki kadar aktivitas belajar dalam

strategi pembelajaran langsung dan tingkat keberhasilan belajar pada mata

kuliah Materi Pendidikan Agama Islam yang tinggi. Gaya belajar mahasiswa

cenderung ke field-dependent, dan sikap dan kebiasaan belajar mahasiswa

rata-rata tergolong baik.

2. Gaya belajar, sikap dan kebiasaan belajar mahasiswa secara sendiri-sendiri

berkontribusi terhadap aktivitas mahasiswa dalam strategi pembelajaran

langsung pada mato kuliah MPAI. Secara bersama-sama, gaya belajar dan

sikap dan kebiasaan belajar memberikan kontribusi yang cukup berarti

terhadap aktivitas belajar mahasiswa. Konstribusi variabel-variabel tersebut

ditandai dengan hubungan positif, langsung dan signifikan. Ini berarti bahwa

semakin cenderung gaya belajar mahasiswa ke field-independent dan
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bagi terbentuknya aktivitas mahasiswa yang tinggi dalam strategi

pembelajaran langsung pada mata kuliah MPAI.

3. Aktivitas belajar mahasiswa dan gaya belajar mahasiswa secara sendiri-

sendiri berkontribusi terhadap tingkat keberhasilan belajar pada mata kuliah

MPAI secara langsung, sedangkan sikap dan kebiasaan belajar berkontribusi

secara tidak langsung melalui aktivitos belajar mahasiswa dalam strategi

pembelajaran langsung. Secara bersama-sama variabel aktivitas belajar

mahasiswa dan gaya belajar mahasiswa berkontribusi cukup berarti terhadap

tingkat keberhasilan belajar pada mato kuliah MPAI. Ini berarti bahwa

tingkat keberhasilan belajar pada mata kuliah MPAI memerlukan aktivitas

belajar mahasiswa yang terbentuk melalui respon yang positif terhadap

strategi pembelajaran yang dipergunakan dosen. Di samping itu, gaya belajar

yang cenderung ke field-independent akan memberikan wama bagi tingginya

aktivitos mahasiswa dalam strategi pembelajaran dan secara langsung

menentukan pula terhadap tingginya keberhasilan belajar.

B. Implikasi Hasil Penelitian

Peneliti meyakini bahwa ada dua implikasi teoretis yang signifikan yang

dihasilkan dari studi ini berkaiton dengan isu kontroversial tentong hubungan antora

sikap dan kebiasaan belajar terhadap hasil belajar serto peranan gaya belajar, sikap
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dan kebiasaan belajar terhadap aktivitos belajar maupun terhadap hasil belajar.

Banyak penelitian yang mengkaji tentang keberhasilan belajar, menjadikan sikap dan

kebiasaan belajar serta gaya belajar sebagai salah satu indikator keberhasilan belajar

subyek belajar. Mereka mengklaim bahwa keberhasilan belajar seseorang adalah

sangat ditentukan oleh sikap dan kebiasaan belajar, serto gaya belajar (field

dependent-field independent). Dalam penelitian-penelitian yang memfokuskan diri

pada pemakaian GEFT untuk mengukur gaya belajar pun, sebagian besar banyak

diarahkan pada kajian tentang keberhasilan belajar pada mahasiswa-mahasiswa

bidang eksakte dan sains. Mereka beranggapan bahwa mahasiswa yang memiliki

gaya belajar field dependent cenderung akan berhasil dalam studi ilmu-ilmu sosial,

sementara mereka yang gayabelajamya cendemng ke field-independent akan berhasil

dalam studi Sain dan eksakta. Dalam penelitian ini, keberhasilan belajar pada mata

kuliah MPAI secara langsung tidak ditentukan oleh sikap dan kebiasaan belajar

mahasiswa, namun ditentukan oleh gaya belajar dan aktivitas mahasiswa dalam

strategi pembelajaran langsung. Faktor gaya belajar, sikap dan kebiasaan belajar

secara langsung mempengaruhi kadar aktivites mahasiswa dalam strategi

pembelajaran langsung. Hasil penelitian seperti ini, berimplikasi pada

penyelenggaraan proses perkuliahan mate kuliah Materi Pendidikan Agama Islam di

Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN. Dua prinsip pembelajaran yang

dihasilkan melalui penelitian ini hendaknya diperhatikan:
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1. Pembelajaran dalam mata kuliah Materi Pendidikan Agama Islam akan

lebih berhasil dengan penyesuaian terhadap gaya belajar mahasiswa yang

disertai dengan aktivitas belajar yang tinggi.

2. Aktivitas belajar mahasiswa akan tinggi apabila disesuaikan dengan

gaya belajar mahasiswa yang ideal dan sikap dan kebiasaan belajar yang

baik.

C. Saran-saran

1. Bagi jajaran pimpinan jurusanTarbiyah dapat mengambil makna dari temuan

hasil penelitian ini untuk:

a. Mempertohankan bahkan jika perlu meningkatkan lagi prestosi akademik

mata kuliah Materi Pendidikan Agama Islam bagi mahasiswa calonGPAI.

Karena diharapkan melalui mato kuliah ini, wawasan keilmuan mahasiswa

calon gum PAI tentang ajaran Islam dapat terbentuk dan pada gilirannya

akan memberikan kepuasan bagi anak didik yang diajamya tentang

masalah-masalah keagamaan (Islam) kelak. Upaya-upaya yang perlu

dilakukan oleh jajaran pimpinan jurusan Tarbiyah ke arah ini antora lain:

menyediakan literatur-literatur penunjang mato kuliah Materi PAI yang

lebih banyak dan bervariasi dan menghidupkan suasana akademik kampus

yang Islami sebagai wahana bagi mereka untuk mengaplikasikan ilmu

yang diterimanya pada mato kuliah MPAI.
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b. Oleh karena aktivitas mahasiswa dalam strategi pembelajaran langsung

berpengaruh secara langsung terhadap keberhasilan belajar mata kuliah

MPAI, ada baiknya dilakukan kajian integrasi materi kurikulum dari mata

kuliah yang serumpun dengan mata kuliah MPAI, agar aktivitas belajar

yang dilakukan mahasiswa mampu memperkuat wawasan keilmuan dan

ketrampilan keguruan dan dapat dengan mudah diaplikasikan dalam

praktek mengajar.

2. Bagi dosen-dosen yang mengampu mata kuliah Materi Pendidikan Agama

Islam:

a. Memperhatikan karakteristik mahasiswa berupa gaya belajar, sikap dan

kebiasaan belajar mereka. Proses pembelajaran yang direncanakan dan

dilaksanakan oleh dosen, hendaknya diarahkan pada kesesuaian akan

karakteristik mereka. Perlu kiranya mencari alternatif strategi

pembelajaran yang lain, selain strategi pembelajaran langsung karena pada

dasamya mahasiswa memiliki tingkat respon yang tinggi terhadap strategi

pembelajaranyang digunakandosen dalam perkuliahan.

b. Memperhatikan dan memperbaiki sikap dan kebiasaan belajar mahasiswa

yang masih buruk, karena ikut menentukan kadar aktivitas belajar mereka

dalam perkuliahan.

C. Jika dosen menggunakan strategi pembelajaran langsung sebagai suatu

strategi mengajar dalam perkuliahan, hendaknya memperhatikan lima
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aspek kunci dari pembelajaran yang efektif, yaitu: (1) kejelasan, (2)

variasi, (3) orientosi tugas, (4) keteriibatan siswa dalam belajar, dan (5)

pencapaian kesuksesan yang tinggi. Dengan kata lain, walaupun strategi

pembelajaran langsung oleh sebagian orang dianggap kurang efektifuntuk

melayani keragaman mahasiswa, jika dirancang dengan tepat (mengacu

pada lima aspek kunci di atas) niscaya strategi ini akan menjadi efektif

untuk mencapai hasil belajar.

 



 




