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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut:

1. Nilai-nilai akhlak yang diintegrasikan dalam pembelajaran IPA di

Madrasah Aliyah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan

Singingi, meliputi: (a) Akhlak kepada Allah, meliputi gemar menuntut

ilmu dan kerja keras. (b) Akhlak kepada manusia, meliputi: menghindari

makanan yang tidak halal; menjauhkan dari perbuatan seks bebas perilaku

jujur; bertanggung jawab; (c) Akhlak kepada lingkungan, meliputi

menjaga lingkungan; dan melestarikan sumber daya alam.

2. Penerapan integrasi nilai-nilai akhlak dalam pembelajaran IPA di

Madrasah Aliyah (MA) Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan

Singingi, sebesar 35,7% sehingga dikategorikan Kurang Baik. Penerapan

integrasi terdiri dari beberapa tahapan, yakni: (1) Perencanaan Penerapan

terdiri dari perencanaan materi dan perencaan pelaksanaan pembelajaran;

(2) Pelaksanaan penerapan, terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti

dan kegiatan penutup.

3. Faktor penghambat dan pendukung penerapan integrasi nilai-nilai akhlak

dalam pembelajaran IPA di Madrasah Aliyah (MA) Kecamatan Kuantan

Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, yakni: (1) Faktor Penghambat,
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meliputi: (a) pengetahuan guru mengintegrasikan nilai-nilai akhlak ke

dalam proses pembelajaran IPA; (b) Variasi penggunaan metode/strategi;

dan (c) Kecukupan alokasi waktu yang digunakan; (2) Faktor Pendukung,

meliputi: (1) Motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran IPA;

(2) Ketersediaan media atau sumber belajar; dan (3) Kondisi lingkungan

suasana pergaulan siswa dalam kehidupan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat

diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada guru bidang studi Biologi, Fisika dan Kimia agar dapat

meningkatkan kemampuannya dalam mengintegrasikan nilai-nilai akhlak

ke dalam pembelajaran tersebut. Tujuannya agar guru bidang studi

Biologi, Fisika dan Kimia dapat menguatkan nilai-nilai akhlak siswa

sehingga terjadi keseimbangan antara hasil belajar kognitif (pengetahuan)

dan hasil belajar afektif (sikap dan nilai moral).

2. Kepada guru bidang studi PAI (Akidah Akhlak, Fiqih, Al-Qur’an Hadis

dan Tarikh) agar memberikan bantuan terkait dengan pengembangan

materi dan sumber-sumber rujukan yang dapat dijadikan referensi dalam

mengintegrasikan nilai-nilai akhlak pada pembelajaran IPA.

3. Kepada siswa agar meningkatkan aktivitas dan partisipasi dalam

pembelajaran sehingga tujuan penerapan integrasi nilai-nilai akhlak dalam

pembelajaran dapat tercapai.
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4. Kepada kepala madrasah agar memfasilitasi para guru untuk

mengintegrasikan nilai-nilai akhlak maupun nilai-nilai Islam lainnya pada

setiap pembelajaran yang diajarkan.

5. Kepada peneliti selanjut, hendaknya dapat lebih mengembangkan lagi baik

dari sisi metode dan teori-teori pendukung maupun nilai-nilai selain dari

akhlak (seperti nilai-nilai Akidah dan nilai-nilai Ibadah) sehingga hasil

penelitian dapat berguna bagi pengembangan pendidikan di Indonesia.


