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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan analisis hasil penelitian dapat peneliti kemukakan beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sebelum dilaksanakan pembelajaran Aqidah Akhlak dengan menerapkan 

metode information search di kelas IX MTs Ma’arif NU I Karanglewas 

Kabupaten Banyumas, siswa terlihat pasif dalam mengikuti pembelajaran. 

Hal ini dikarenakan metode yang digunakan guru masih bersifat 

konvensional dan belum mampu meningkatkan aktifitas siswa. Namun 

setelah pelaksanaan tindakan kelas dalam pembelajaran Aqidah Akhlak 

dengan menerapkan metode information search, siswa terlihat lebih aktif 

dalam pembelajaran. Hal ini dikarenakan metode information search 

menuntut siswa untuk lebih aktif dalam mencari informasti atau sumber 

belajar secara mandiri.  

2. Pelaksanaan proses pembelajaran Aqidah Akhlak dengan penerapan metode 

information search dinilai efektif karena ada beberapa faktor penyebab 

yaitu, siswa antusias dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, siswa 

banyak diberi kesempatan untuk mengalami atau melakukan sendiri, 

mengembangkan kemampuan siswa untuk berfikir kritis dan kreatif, 

menciptakan ruangan kelas sebagai lingkungan belajar yang menyenangkan, 

sedangkan guru dapat memahami dan mengenal siswa secara perorangan. 

Dalam hal ini berarti siswa menampakkan kesenangan dan keseriusan 

mengikuti pelajaran Aqidah Akhlak yang sedang berlangsung. 

3. Metode information search dalam pembelajaran Aqidah Akhlak mampu 

meningkatkan aktivitas belajar Aqidah Akhlak siswa kelas IX MTs 

Ma’arif NU I Karanglewas Kabupaten Banyumas tahun pelajaran 

2010/2011. Pada siklus I prosentase keaktifan siswa sebesar 70% dengan 

kategori baik, sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 80% dengan 

kategori baik sekali. Disamping itu, prestasi belajar Aqidah Akhlak siswa 
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juga mengalami peningkatan setelah diterapkannya metode information 

search. Hal ini terlihat dari prosentase ketuntasan belajar secara klasikal 

yaitu pada siklus I sebesar 79,41%, dan pada siklus II sebesar 94,12%.  

 

B. Saran 

  Berdasarkan hasil penelitian diatas, ada beberapa saran yang penulis 

tawarkan, di antaranya adalah: 

1. Bagi Guru  

Untuk mencapai kualitas proses belajar mengajar dan kualitas hasil 

belajar yang baik dalam pembelajaran dengan  metode information search 

diperlukan persiapan perangkat pembelajaran yang cukup memadai, 

misalnya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, buku siswa, dan LKS yang  

harus dimiliki oleh setiap siswa, serta mempersiapkan instrumen  

penilaian. 

2. Bagi Siswa  

Kepada siswa MTs Ma’arif NU I Karanglewas khususnya, dan 

siswa secara umum, agar dalam mempelajari Aqidah Akhlak selalu rajin, 

tekun dan sabar, jika ingin memperoleh nilai yang baik. Dengan 

pengalaman pembelajaran melalui metode information search, aktivitas 

dan prestasi belajar siswa dapat meningkat menjadi lebih baik. Oleh 

karena itu, tingkatkan praktek dan cara-cara keterampilan kooperatif dalam 

pembelajaran selanjutnya. 

3. Bagi Peneliti Berikutnya  

Bagi pihak lain yang ingin menerapkan perangkat pembelajaran 

yang  telah dikembangkan peneliti ini, sedapat mungkin terlebih dahulu 

dianalisis kembali untuk disesuaikan penerapannya, terutama dalam hal 

alokasi waktu, fasilitas pendukung termasuk media pembelajaran, dan 

karakteristik siswa yang ada pada sekolah tempat perangkat ini akan 

diterapkan. 
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4. Bagi Pihak Sekolah  

Bagi pihak sekolah khususnya kepala sekolah untuk sering 

memberikan pendidikan dan latihan (diklat) bagi guru-guru tentang 

wawasan dunia pendidikan terutama dalam penerapan metode 

pembelajaran yang lebih inovatif, agar guru dapat memilih metode 

pembelajaran yang sesuai dengan pelajaran yang diajarkannya sehingga 

tujuan belajar mudah dicapai. 

 

C. Penutup  

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah 

melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Betapapun penulis telah berusaha dengan segenap 

kemampuan yang ada untuk menyajikan karya tulis yang sebaik-baiknya tapi 

dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan 

kritik yang  membangun sangat penulis harapkan dan penulis terima dengan 

tangan terbuka. 

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, 

penulis ucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat memberikan 

manfaat kepada penulis khususnya dan pembaca pada umumnya serta dapat 

memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan pendidikan di masa 

mendatang.          

 

 

 


