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   BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Akhirnya, dari hasil penelitian dan analisis data yang telah dikumpulkan, 

maka peneliti dapat menyimpulkan isisnya berdasarkan uraian beberapa bab 

sebelumnya, dan dapat diambil kesimpulan  sebagai berikut: 

1. Bahwa pelaksanaan Metode Programmed Instruction (pengajaran berprograma) 

di MTs Negeri Tlasih Tulangan Sidoarjo tergolong cukup baik, hal ini terbukti 

berdasarkan hasil analisis melalui prosentase yang diperoleh hasil 69,7%. Dan 

nilai tersebut jika dikonsultasikan dengan kriteria dalam bukunya suharsimi 

arikunto berkisar antara 50%-75% adalah termasuk kategori cukup. 

2. Adapun pemahaman siswa pada mata pelajaran Aqidah Akhlak di MTs Negeri 

Tlasih Tulangan Sidoarjo adalah tergolong cukup baik, hal ini terbukti 

berdasarkan analisis melalui prosentase yang diperoleh hasil 68,9% yang jika di 

konsultasikan dengan tabel berkisar antara 50%-75% adalah termasuk kategori 

cukup. 

3. Pelaksanaan Metode Programmed Instruction (pengajaran berprograma) cukup 

berpengaruh mempunyai hubungan dengan pemahaman siswa pada mata 

pelajaran aqidah akhlak di MTs Negeri Tlasih Tulangan Sidoarjo. Hal ini 

terbukti berdasarkan analisis yang dilakukan dengan menggunakan ”r” Product 

Moment yang menghasilkan nilai ”rxy” = 0,63576 apabila rxy dikonsultasikan 

dengan nilai tabel koefesien korelasi product moment pada taraf signifikansi  
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5% = 0, 320 dan taraf 1% = 0, 413, maka nilai rxy lebih besar dari ”rt” baik 

taraf  signifikansi 5% maupun taraf signifikansi 1%. Dengan demikian Ho 

ditolak dan Ha diterima dan apabila nilai ”rxy” sebesar 0,63576 dikonsultasikan 

dengan total interpretasi nilai ”r” Product Moment berada pada rentangan 0,40- 

0,70 yang mana dalam hal ini terdapat korelasi yang sedang atau cukup. Jadi 

Pengaruh Metode Programmed Instruction (pengajaran berprograma) terhadap 

Pemahaman siswa di MTs Negeri Tlasih Tulangan Sidoarjo pada mata 

pelajaran aqidah akhlak dikategorikan cukup atau sedang. 

B. Saran-saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis sedikit mempunyai saran 

yang dapat dijadikan masukan demi untuk perbaikan, peningkatan dan upaya 

untuk mempetahankan mutu pendidikan serta untuk semua pihak yang terkait 

dengan keberadaan  pengaruh yang dapat ditimbulkan Metode Programmed 

Instruction (pengajaran berprograma) terhadap Pemahaman siswa di MTs 

Negeri Tlasih Tulangan Sidoarjo pada mata pelajaran aqidah akhlak adalah 

sebagai berikut: 

1. Kepada Sekolah 

Bagi lembaga sekolah hendaknya meningkatkan mutu pendidikan serta 

upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru dan pemahaman siswa 

disekolah dengan mempertahankan metode pengajaran yang sudah sangat 

baik itu, serta menyempurnakan segenap fasilitas yang mendorong / 

mendukung proses pembelajaran dengan lengkap. 
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2. Kepada kepala sekolah MTs Negeri Tlasih Tulangan Sidoarjo. 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis simpulkan bahwa Metode 

Programmed Instruction (pengajaran berprograma) terhadap Pemahaman 

siswa di MTs Negeri Tlasih Tulangan Sidoarjo pada mata pelajaran aqidah 

akhlak, maka kepada pengasuhnya hendaknya untuk lebih mengembangkan 

dan meningkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas dalam mengajar 

serta menjaga dan menciptakan lingkungan yang harmonis bagi guru, siswa 

dan semua pihak yang ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan proses 

belajar mengajar yang sesuai dengan visi dan misi sekolah. 

3. Kepada Para Pengajar 

Kepada Para Pengajar hendaknya untuk lebih bervariasi dalam proses 

belajar mengajar, sehingga siswa dapat lebih mudah menerima materi yang 

diajarkan. 

4.  Kepada siswa  

Hendaknya lebih giat dan tekun dalam belajar khususnya dalam mata 

pelajaran Aqidah akhlak, sekalipun Metode Programmed Instruction 

(pengajaran berprograma) sudah terlaksana dengan baik. Karena Metode 

Programmed Instruction (pengajaran berprograma) hanyalah sebagai 

pendukung dan motivasi belajar dalam mata pelajaran Aqidah akhlak. 

Demikian hasil penelitian yang telah penulis laksanakan, semoga hasil 

penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bagi penulis 

pada khususnya.  
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Walaupun penyusunan skripsi ini telah selesai, namun penulis merasa 

masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya dengan rendah hati penulis 

mengharap saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan tulisan ini. 

Dan tidak lupa penulis mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan 

skripasi ini. Akhirnya penulis sampaikan banyak terima kasih. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 




