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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya

maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

Pertama, Proses Pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran sains yang

dilakukan oleh guru sains di SMPIT bangkinang sesuai dengan keintegrasian

yang telah di tetapkan dalam kurikulum mereka yaitu berdasarkan al Qur’an

dan sunnah ini terlihat Mulai dari Tujuan Pembelajaran yaitu dengan

membaca doa dan ayat yang sesuai dengan materi pembelajaran. Sedangkan

dalam materi pembelajaran terlihat guru menjelaskan ayat-ayat atau hadits

serta nilau tauhid yang terkandung didalamnya kepada peserta didik. Dan

dalam strategi pembelajaran guru menggunakan strategi ceramah dan diskusi

serta dalam evaluasinya guru memberikan tugas yang berisikan dengan ayat al

qur’an. Sedangkan Nilai Tauhid yang ada pada materi pelajaran Sains meliputi

tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah dan tauhid asma’wa sifat.

Kedua, Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Integrasi dalam proses

pembelajaran Sains di SMPIT Ustaimin dan SMPIT Madani adalah :

a. Karena kurikulum di SMPIT Al Utsaimin dan SMPIT Madani berdasarkan

al qur’an dan sunnah

b. Latar belakang pendidikan guru yang berbasis Agama

c. Penguasaan materi IPA dengan Agama

138



139

d. Minat guru dalam mendidik akhlak anak

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk SMPIT Ustaimin dan SMPIT Madani agar membentuk kelompok

diskusi terbimbing pada kalangan guru, untuk mengembangkan

kompetensi guru dalam membuat rencana pembelajaran integrative atau

yang bermuatan nilia-nilai tauhid. Selain itu perlu adanya supervisi dan

administrasi yang tertib agar memudahkan evaluasi,perbaikan dan

pengembangan dalam pembuatan dan penerapan rencana pembelajaran

yang integratif.

2. Bagi Bapak Kepala Sekolah SMPIT Utsaimin dan SMPIT Madani

Bangkinang Kota, agar mengadakan supervisi, administrasi dan koordinasi

terhadap guru-guru mata pelajaran secara tertib agar proses kegiatan

pembelajaran dapat berlangsung secara tertib dan efektif.

3. Khusus Bagi Guru di harapkan untuk dapat mengintegrasikan pada setiap

mata pelajaran yang di ajarkan dan agar meningkatkan pengetahuan ilmu

agamanya.


