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SIMPULAN, 1MPLIKAS1 DAN SARAN 

A. Simpalan 

-~ / 

kegiaJan belaj..- """''l'Yar tidalr. memberil<aD J)elbed;o.an yang signifilom ted>adap ::: ~ 

basil belajar pendidilcan agam Islam. ~ ll i 1 % ; / 

Kedua. siswa yang memiliki kebiasaan belajar tinggi basil belajamya 

berbeda slgoifikao dengan slswa yang memiti.ki kebiasaan beJajar rendah. Siswa 

yang mem.iliki kebiasaan belajaT tinggi lebili tinggi basil be1ajamya daripada .... ) 

siswa yang memiliki kebiasaan belajar rendah. ~ I \ ? ... 

Ketiga. bagi siswa yang memiliki kebiasaan belajar tinggi dan diberik.an 

togas sebelum kegiatan belajar mengajar memberikan pengamh yang lebib tinggi 

terbadap basil be1a~ar peodidikan agama Islam dibandingkan dengan tugas yang 

diberikan sesudah kegiata.n belajar mengajar. Dengao demikian siswa yang 

memillkl~kebiasaan belajar tinggi tebih efektif hila_ diberikan tugas sebelum 

kegiatan belajar meogajar unruk meningkatkan basil belajar pendidibn agama 

Islam. Bagi siswa yang memililti k.eblasaao. belajar rendah pemberian tugas 

sesudah kegiatan belajar mengajar memberikan pengaruh yang lebih tinggi 

teri1adap basil belajar pend.idikan agama lslam dJbandingkan dengan tugas yang 

diberikan sebebnn kegaiatan belajar mengajar. Dengan demikian siswa yang 

memiliki kebiasaao belajar rendah lebih efeldif bila diberildm tugas sesudah 
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kegaiatan belajar ~ac untnk meningkatbn basil belajac pendidikan agama 

lsJam. 

Hasi1 pengujian statistik: membuktikan ada interaksi antm'a pemberian 

tugas dengan kebiasaan belajar_ Dengan demikaian dapat dibhlkan bahwa basil 

befajar peodidikan agama Islam dipeOgaruhi oleh pemberian tugas dan k.ebiasaan 

belajar siswa. 1 

__,___ 
B. Implibsi 

l i Hasil penelitian ini memmjukkan bahwa tugas yang dibenbn sebelum dan 

sesudah kegiatan belajar mengajar memberikan basil belajar yang tidak berbeda 

dalam pdajanm peodidikan agama Jslam. Artinya pemberian togas yang 

diberikan baik sebdum kegiatan belajar mengajar maupun sesudahnya tidak 

berpengaruh terlladap basil be1ajar pendidikan agama Islam. Hal ini berarti kedua 

cara pemberian tugas boJeb saja digunakan berd~ pertimbangan ~ 

dari guru sesuai dengan t\guan yang akan dicapai. Apabila guru bermaksud untuk 

mengaktifkan dan membiasakan siswa mempersiapkan materi sebelum kegj.atan 

belajar meogajar maka pemberain tugas sebelum kegiatan belajar mengajaT tepat 

dilakukan'-Namun biJa guru bemlaksud agar siswa lebih paham dan Jebih mudah 

mengingat temadap .materi pelajaran yang diterimanya karena adanya 

'}lengulangao maka pemberian togas sesudab kegiatan be1ajar mengajar IDWigkin 

Jebib tepat diJakukan. Oleb sebab itu bagi guru yang memberikan pembelajaran 

pendidibn agama Islam dapat meoerapkan pemberian tugas sebelum dan sesudah 
kegjatan belajar mengajar, sebab menurut basil penelitian ini tidak tmJapat 
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pengaruh yang signifikan tedladap basil ~ar keduanya baik pemberian tugas 

sebeJum manpun sesudah kegiatan beJajar meogajar_ 

Selargutnya dalam menentukan pemberian togas pedu dipertimbangkan 

karakteristik siswa.. Karakteristik tersebut dapat dilihat dari kebiasaan beltija.- ) 

~. siswa agar terjadi kesesnaian amara pemberian tugas dan interaksi amara guru dan 

siswa Siswa yang mem.ilikl kebiasaan belajar tinggi mampu memperoleb basil 

belajar yang Jebih baik jilca dJbanding dengan siswa yang manifiki kebiasaan 

belajar reodab_ Hal ini dapat menjadi petunjuk bagi guru untuk 

mempertimbangkan kesesuaian pemberian tugas yang akan dJDerikan kepada 

siswa yang memiliki kebiasaan be1ajar yang berbeda. "E.':,/ 

,J Hasil penelitian ini juga meounjukkan bagi siswa yang memiliki kebiasaan 

belajar tinggi. pemberian tugas sebehnn kegiatan belajar :meog;gar memberikan 

basil belajar yang lebih baik jika dibanding dengan pemberi;m tugas sesudah 

kegiatan ~jar menagajar_ ~-siswa yang memil~_kebiasaan belajar ~..dab 

pemberian togas sesudab kebias.aan belajar mengajar akan memberikan basil 

belajar yang lebib baik dibandingkan denga11 pemberian tugas sebelum kegiatan 

belajar mengajar_ Hal im dapat mmjadi petunjuk selanjutnya bagi gmu. apabila 

siswa memiliki kebiasaan belajar tinggi maka pemberian tugas yang ooook 

diterapkan adalah pemberian tugas sebetmn kegiatan belajar mengajar dan dan 

siswa yang memiliki kebiasaan belajar rmdah maka pemberian togas yang coook 

adalah sesudabnya_ 
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C. Saran 

Dalam upa:ya peoingbtan basl1 belajar pendidikan agama Islam di SMP 

dapat dikembangbn melalu.i proses pembdajarao yang benariasi SaJab satu 

altematif pengembangannya ada1ah melalui pemberian tugas yang tepal dan sesuai 

dengan tujuan pem~ makri pembelajaran. kemampuan, kondisi dan 

karaktetistik siswa.. Pemberian togas yang dapat diterapkan antma Jain pemberian 

rugas sebelun dan sesudah kegiatan belajar mengajar. Kedua pemberian togas. ini 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif meocari dan 

mengembangkan sendiri materi pembela:jarannya serta membantu daya ingat 

siswa t~ materi pelajantn tersebut. Untnk siswa yang memiliki kebiasaan 

belajar tinggj pemberian tngas sebdmn kegiatan belajar meogajar sangat efektif 

dalam memberikan basil belajar, tetapi untuk siswa yang memlliki kebiasaan 

bclajar rendab pemberiao tugas sesudah kegjatan belajar meogajar akan lebih 

efektif dalam memberilam hasilbelajar. 

/eo''\ Diharapbn kepada guru agar seoantiasa mem.pematibn. dan 

mempertimbangkan faktor kebiasaan belajar siswa sebagai pijakan dalam 

merancang tugas si.swa.. Selain itu. guru perlu melalcukan pengkajiao yang 

mendapatkan basil yang maksimal 
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Khusus kepada siswa yang mempunyai kebiasaan belajar rendah apabila 

diberi togas sebelwn atau sesudah kegjatao belajar mengajar disarankan agar gum 

lebih memberi motivasi dan sugesti (reward and vonisment) 
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