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BAB  V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diadakan penelitian secara menyeluruh tentang pelaksanaan

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Universitas Abdurrab Pekanbaru, dapat

dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dosen PAI Universitas Abdurrab melakukan perencanaan pembelajaran

dan perkuliahan setiap awal semester sebagai upaya pencapaian tujuan

pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Perencanaan pembelajaran yang

dilakukan diantaranya menyusun RPS,  mempersiapkan sarana

pembelajaran dan media pembelajaran, serta menyusun bahan ajar berupa

buku ajar maupun modul. Semua perangkat perencanaan tersebut

kemudian disosialisaikan kepada mahasiswa dalam pertemuan awal

perkuliahan, sehingga dengan demikian mahasiswa juga mempersiapkan

diri menjalani perkuliahan selama satu semester.

2. Pelaksanaan pembelajaran PAI sudah diselenggarakan dengan memenuhi

unsur-unsur untuk mencapai efektifitas pembelajaran diantaranya dengan

melakukan proses pembelajaran yang memenuhi prinsip interaktif,

menggunakan pendekatan ilmiah, kontekstual dan berpusat kepada

mahasiswa serta mendorong kemandirian belajar mahasiswa menjalankan

perkuliahan sesuai RPS, penerapan metode pembelajaran yang sesuai
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3. dengan tujuan pembelajaran, serta adanya upaya pemanfaatan media

pembelajaran. Metode pembelajaran yang diterapkan diantaranya metode

ceramah, FGD (Forum Group Disucussion), dan metode tanya jawab.

Dosen PAI Univrab juga sudah berupaya menjadi teladan dalam

penegakkan nilai-nilai Islami.

4. Evaluasi pembelajaran oleh dosen PAI sudah dilaksanakan dengan

melakukan penilaian terhadap ranah kognitif, afektif dan psikomotor

setiap mahasiswa. Beberapa dosen sudah melakukan tes lisan untuk

menilai kemampuan afektif mahasiswa berkenaan dengan hafalan ayat Al

Qur’an. Penilaian pembelajaran juga tidak hanya tergantung pada

penilaian hasil belajar, namun sudah meliputi evaluasi proses. Hal ini

dibuktikan bahwa beberapa dosen menilai keaktifan mahasiswa setiap

pertemuan selama satu semester Beberapa dosen juga melakukan umpan

balik atas apa yang dilakukan mahasiswa dalam proses pembelajaran.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil dan temuan penelitian, maka penulis melalui penelitian ini

memberikan rekomendasi kepada penyelenggara pembelajaran Pendidikan Agama

Islam di Universitas Abdurrab Pekanbaru, yakni Wakil Rektor I, Koordinator mata

kuliah PAI, Dosen PAI, dan Bagian Monitoring dan Evaluasi Universitas Abdurrab

Pekanbaru agar selanjutnya :

1. Berkenaan dengan perencanaan pembelajaran mata kuliah Pendidikan

Agama Islam di Universitas Abdurrab Pekanbaru, secara prinsip dosen
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Pendidikan Agama Islam sudah melakukan perencanaan pembelajaran

setiap menghadapi awal semester. Oleh karena itu, aktivitas tersebut perlu

dipertahankan dan ditingkatkan Oleh karena itu dosen PAI perlu

menyusun dan mengembangkan perencanaan pembelajaran yang

memenuhi standar perencanaan. Jika selama ini beberapa dosen

Pendidikan Agama Islam hanya menyiapkan RPS, maka diharapkan

untuk kedepannya bisa ditambah dengan menyiapkan bahan ajar, buku

ajar atau minimal modul perkuliahan.

2. Berkenaan dengan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Pendidikan

Agama Islam di Universitas Abdurrab Pekanbaru, secara keseluruhan

sudah menunjukkan upaya yang positif. Adapun keterbatasan dosen

Pendidikan Agama Islam untuk senantiasa menghadirkan diri meskipun

di luar jadwal perkuliahan hendaknya menjadi prioritas dan perhatian

demi menjadi teladan dan memotivasi belajar mahasiswa. Dengan

kesehariannya di lingkungan kampus, dosen Pendidikan Agama Islam

yang stay di kampus Universitas Abdurrab lebih mudah dalam mencapai

tujuan pembelajaran PAI dengan memberikan contoh-contoh penegakkan

nilai-nilai Islami seperti tata cara berpakaian dan pelaksanaan ibadah

seperti sholat wajib maupun sholat sunnah. Oleh karena itu penulis

merekomendasikan kepada pimpinan Universitas Abdurrab agar merekrut

dosen PAI yang bersedia stay di kampus. Dosen PAI Universitas

Abdurrab hendaknya juga melaksanakan pembelajaran dengan yang
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sesuai dengan karakteristik pembelajaran di perguruan tinggi yakni

pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual,

tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

3. Berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi pembelajaran mata kuliah PAI di

Univrab di mana dosen PAI sudah melaksanakan penilaian dari ketiga

ranah pembelajaran yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik. Namun

dosen PAI masih belum mampu menyusun instrumen yang tepat,

khususnya untuk melakukan penilaian pada ranah afektif dan

psikomotorik. Oleh karena itu hendaknya dosen PAI Universitas

Abdurrab lebih aktif merancang dan memanfaatkan instrumen penilaian

yang tepat agar sesuai dengan karakteristik pembelajaran PAI apalagi

dalam menghadapi jumlah mahasiswa per kelas yang terbilang banyak.

Penilaian proses pembelajaran harus dilaksanakan dengan memuat prinsip

penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur

penilaian dan pelaporan penilaian yang sesuai.

C. Saran-Saran

Penulis kemudian juga memberikan saran-saran terkait penelitian pelaksanaan

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di perguruan tinggi yakni Universitas

Abdurrab Pekanbaru, sebagai berikut :

1. Kepada Pimpinan Universitas agar menyusun kebijakan yang lebih

sistematis dan terstruktur dalam rangka pemberdayaaan mata kuliah PAI

sebagai pilar pembinaan nilai-nilai keIslaman di Univrab.
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2. Kepada koordinator mata kuliah PAI di Univrab agar melaksanakan

pertemuan dosen PAI se-Univrab secara berkala sebagai forum

brainstorming pelaksanaan pembelajaran PAI, sehingga jika ada kendala

dalam pelaksanaan pembelajaran PAI di Univrab tidak dibiarkan berlarut-

larut.

3. Dosen PAI Univrab hendaknya melakukan perencanaan yang matang

dengan mempersiapkan semua perangkat perkuliahan, melaksanakan

pembelajaran dengan metode yang bervariasi dan mengembangkan

instrumen evaluasi yang tepat demi efektifitas pembelajaran PAI di

Univrab Pekanbaru.

4. Dalam rangka monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembelajaran

PAI di Univrab sebaiknya Tim Monitoring dan Evaluasi serta Lembaga

Penjaminan Mutu memantau pelaksanaan PAI di Univrab secara rutin.

5. Untuk memperoleh analisis dan gambaran yang objektif mengenai

efektifitas pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di

perguruan tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Umum (PTU), bagi para

peneliti selanjutnya dapat melaksanakan penelitian berupa respon

mahasiswa sebagai peserta didik terhadap pelaksanaan pembelajaran PAI

di perguruan tinggi, mengkaji dampak pembelajaran PAI bagi perbaikan

akidah, ibadah, dan akhlak mahasiswa pada ranah kognitif, afektif dan

psikomotorik.


