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Berdasarkan hasil analisa data dan p(:nguJian hipotesis, maka dapat dimnbil 

ssimpulan sebagai berikut: s Nt:c~'SI, 

(: Pertamci, ada: hubungan yang positif antara sikap mahasiswa terhadap mata 

kuliah Pend..idikan Agama Jslam (PAl) dengan basil belajar PAl mahasiswa 

Universitas Sumatera Utara (USU) pada taraf a = 5%. Artinya bila sikap mahasiswa 

terhadap .-nata h .iiah P AI scmakin positif maim basil be!ajar P Ai cenderung 

mengalami peningkatan. Besar sumbangan efektif variabel sikap terhadap basil 

belajar P AI sebesar 12,61%. ~ 

/ Kedua, ada hubungan yang positif antara kemandirian belaj&.f dengan basil 

bela jar P AI pada taraf a.= 5%. Artinya hila kemandirian bela jar semakin baik maka 

basil belajar.. P AI cenderung_ mengalarni peningkatan. Besar sumh.angan efektif 

variabel kemandirian belajar terhadap hasil belajar PAl sebesar 39,90%. '51, 

l ; Ketiga, ada hubungan yang positif antara sikap mahasiswa terhadap' rna~ 

kuliah P AI dan kemandirian belajar secara bersama-sama dengan hasil bela jar P AI 

pada taraf a = 5%. Artinya semakin positif sikap mahasiswa terhadap mata kuliah 

PAl dan semakin baik kemandirian J. be1ajar mahasiswa secara bcrsama-sama 
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memberikan pcningkatan terhadap hasil belajar PAl mahasiswa USU. Besar 

sumbangan efektif kedua variabel bebas terhadap hasil belajar PAl sebesar 52,51% 

B. I mplikasi 

Kesimpulan penclitian ini tclah menunjuk.kan adanya hubungan yang positif 

antara sikap mahasiswa terhadap mata ki.tliah PAl dan kemandirian helajar secara 

bcrsama-sama dcngan hasil bel~jar PAl pada mahasiswa USU Medan. Bcrdasarkan 

kcsimpulan k!"scbut, d:-tpat dikcmukakan bcbcrapa implikasi pcnclitian yaitu : g) 

Pertama, sikap mahasiswa terhadap mata kuliah PAl yang ccnderung positif 

ternyata dapat meningkatkan hasil bel ajar P AI mahasiswa USU -sebesar 12,61%. 

Walaup..-:n sumh-.ngan siknp terhadap basil belajar tidak bcsar tetapi hal itu sangat 

signifikan. Okh sebab itu, tcmuan pcnel itian ini menyarankan kepada tenaga 

pengasuh/pengajar mata kulial1 PAl agar bcrupa}·a tcrus membina- sikap positif 

mahasiswa terhadap mata kuliah PAl Selanjutnya upaya untuk meningkatkan sikap 

positif mahasiswa terhadap mata kuliah PAl dapat ditempuh dengan 

mengembangJ<~n strategi aktua.llglsi nilai-nilai aj~~n Islam sesuai g~gan tujuan 

mata kuliab P AI dalam bentuk kegiatan-kegiatan kampus seperti terus menggalakkan 

PPI (program pengkajian Islam) dan SII (studi Islam intensif) atau kegiatan yang 

sejenisnya. Kemudian meningkatkan potensi lembaga dakwah kampus s~bagai sarana 

komunikasi kc dalam untuk mengem'b~ngkan prilaku teladan di kalangan mahasiswa 

dan civitas akademika USU dan kompnikasi ke luar kampus dalam bentuk 

pengabdian pada masyamkat di daerah-daerah yang perlu mendapatkan pembinaan 
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dan pengkajian aktual tentang nilai-nilai Islam. Dengan kegiatan lembaga dakwah 

kampus ini mahasiswa berkesempatan ·untuk berkiprah langsung di masyarakat 

dcngan mengabdikan keahlian program studinya sejalan dcngan pengembangan nilai-

nila islam yang selama ini didapatkan mahasiswa dari perkuliahan. Dengan upaya-

upaya tersebut mahasiswa akan dapat melaksanakan nila1-nilai [slam secara 

kontekstual- sehingga akan menambah pengetahuan dan pengalamannya untuk 

membentuk sikap yang lebih positif. ~ ( tff 

Kedua, tcmuan penelitian ini menunjukkan bahwa kemandirian bclajar:yang 

cendcrung baik tcr.nyata lebih dominan dalam mempengaruhi hasil belajar PAl pada -- - . 

mahasis•;:a USU 1\-~edan. Ini ditunjukkan oleh besar kontribusi variabel kemandirian 

bel!\iar terhadap hasil belajar PAI sebesar 39,90%. Temuan ini seyogyanya menjadi 

r~rtimbangaQ bagi para tim pengasuh/pengajar mata kuliah P AI, khususnya dosen-

dosen yang langsung bertatap muka dengan mahasiswa, yaitu dalam merencanakan 

atau mengembangkan bahan kajian PAl. Karakteristik ini perlu dipertimbangkan 

dalam mendesain sistem perkuliahan, sebab hasil peneljtian menunjukkan variabel 

kemandirian oelajar mahasiswa 'USU sangat baik yaitu scbesar 53,95% skor di atas 

nilai rata~rata. Untuk itu perlu merr.pertahankan atau menin_gkatkan kemandirian 

belajar mahasisvJa USU salah satunya melalui upaya mendesain sistem instruksional 

yang mengikuti. beberapa modcl altematif seperti model pembelajaran mandiri, model 
.... 

pembelajaran berbasis aneka sumber, dan model pembelajaran berbasis teknologi 

inforrnasi. Model-model itu didasarkan pada model pembelajaran aktif (active 

learning) yang dapat dilakukan pada kelas klasik. Sclain itu upaya lain untuk 
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meningkatkan kemandirian be1ajar mahasiswa adalah d~ngan menyediakan sarana 

belajar dan sumber bahan-bahan bacaan yang berk.aitan dengan .tujuan mata kuliah 

PAL Bahan-bahan ini sangaf dibutuhkan dalam melengkapi tugas-tugas mandiri. 

C. Saran 

Sesuai dengan kesimpulan penelitian ya~':_ ada hubungan ygng positif antara 

sikap mahasiswa terhadap mata kuliah PAl dan' kemandirian belajar dengan hasil 

bel ajar PAr maka ada beberapa saran sebagai berikut : g ) l i. 
J>er/ama. pcnelitian ini mcnunjukkan bahwa basil bel~jar PA[ mahasis\va 

USU dipengaruhi oleh sikapnJa terhadap mata K.uliah PAl. Basil bel~iar PAI adalah 

salah s::1tu cspck kognitif yuag r..elandasi stscorang berbuat Jalam hal ini adalah 

pengamalan nilai-nilai Islam, scperti tekad belajar dan beket:ja keras sebagai rasa 

jihad, menegakkan shalat lima waktu sebagai cara- mengikat hubungan, cengan Allah 

SWT1 dan berpakaian dengan menutup aurat sebagai uukti mengikuti sunnah Rasul 

dan wujud identitas Islam. Pengamalan itu akan semaltin tertanam dengan kuat pada 

mahasiswa USU apabila sikap terhadap mata kuliah P AI diarahkan ke-hal-hal yang 

positif. Oleh sebab itu upaya memberikan contoh-contoh yang baik kepada 

mahasiswa tentang penjabaran nilai~nilai Islam baik dari segi perkataan, perbuatan, 

dan sikap adalah usaha yang baik untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap 

mahasiswa terhadap mata kuliah P AI yang lebih positif. 

Kedua, Hasil belajar PAl juga dipengaruhi olch kemandirian belajar 

mahasiswa. Kemampuan mahasiswa dalam menyerap pengetahuan tidak sama, hal ini 
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tergantung dari cara mahasiswa belajar. Mahasiswa yang tidak selalu 

menggantungkan upaya pada orang lain lebih berhasil dalam belajar scbab 

kemandirian dalam belajar menuntunnya bekerja k.eras dan tidak merasa puas dengan 

apa yang sudah diperolehnya. Oleh sebab itu, dosen/tenaga pengajar berperan besar 

dalam membiasakan kemandirian belajar mahasiswa, rnisalnya melatih mahasiswa 

menggunakan berbagai sumber informasi dalam menyelesaikan tugas-tugas kuliah, 

berpraktek di lapangan untuk menelaah secara langsung masalah yang dihadapi dan 

sekaligus mencari solusinya. Dengan latihan langsung diharapkan kemandirian 

mahasiswa..akan terbimbing _dengan baik., se~gga meningkatkan kemandirian 

belajarnya. 
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