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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian yang diambil oleh penulis dengan judul implementasi

strategi information search terhadap peningkatan prestasi siswa pada mata

pelajaran PAI di SMK Manba’ul Falah Dawe Kudus pada tahun 2015/2016,

maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Strategi information search pada mata pelajaran PAI di SMK Manba’ul

Falah Dawe Kudus pada tahun 2015/2016, menurut peneliti dikategorikan

efektif, hal ini dibuktikan dengan pernyataan guru pengampu mata

pelajaran PAI bahwa telah dilaksanakannya keseluruhan langkah-langkah

strategi information search yang diawali dengan guru menjelaskan materi

pendidikan agama Islam dalam hal ini materi berkompetisi dalam

kebaikan, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya

mengenai pokok pembahasan, guru memberikan lembar diskusi kepada

siswa untuk didiskusikan dengan siswa lainnya dengan menggunakan

sumber belajar dari berbagai buku. Guru memberikan keleluasaan pada

siswa untuk mencari informasi berkaitan dengan kompetisi dalam

kebaikan.

2. Peningkatan prestasi belajar siswa dengan penerapan strategi pembelajaran

information search pada mata pelajaran PAI di SMK Manba’ul Falah

Dawe Kudus pada tahun 2015/2016, menurut peneliti telah meningkat

secara signifikan. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan guru pengampu

mata pelajaran pendidikan agama Islam (PAI) yang menyatakan bahwa

para siswa mampu menerapkan hasil belajar di sekolah khususnya pada

materi berlomba-lomba dalam kebaikan. Sehingga pada dasarnya,

indikator keberhasilan pembelajaran pada dasarnya meliputi dua hal utama

yaitu nilai akademik di sekolah serta perilaku atau kecakapan siswa sehari-
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hari di lingkungan tempat tinggalnya. Karena itu melalui pemilihan model

pembelajaran yang tepat guru dapat memilih atau menyesuaikan jenis

pendekatan dan metode pembelajaran dengan karakteristik materi

pelajaran yang disajikan. Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata ulangan

harian siswa sebesar 87,7.

3. Implementasi strategi information search terhadap peningkatan prestasi

siswa pada mata pelajaran PAI di SMK Manba’ul Falah Dawe Kudus pada

tahun 2015/2016, menurut peneliti telah berjalan dengan efektif. Hal ini

dibuktikan dengan penerapan strategi information search dengan

keleluasaan pada siswa untuk mencari informasi menggunakan berbagai

sumber dan tidak monoton pada metode ceramah dan menghafal yang

justru membuat siswa menjadi bosan. Peningkatan prestasi siswa selain

dapat dilihat saat pelaksanaan praktek kerja lapangan, juga dapat dilihat

melalui hasil belajar siswa yang menunjukkan peningkatan sebelum dan

sesudah penerapan strategi information search. Hal ini dibuktikan dengan

nilai rata – rata siswa kelas XI teknik komputer dan jaringan SMK

Manba’ul Falah Dawe Kudus Tahun Ajaran 2015/2016 pada mata

pelajaran PAI sebelum penerapan strategi information search sebesar 75,5

dan meningkat menjadi 87,7 dan mencapai di atas rata-rata KKM 7,50

serta dapat di lihat dari perilaku kesehariannya.

B. Saran

Setelah penulis membahas secara teoritis menganalisis data yang ada

hubungannya dengan pembahasan skripsi ini, maka penulis menyampaikan

beberapa saran yang mungkin dapat menambah pengetahuan mengenai

penerapan strategi information search pada mata pelajaran PAI di SMK

Manba’ul Falah Dawe Kudus pada tahun 2015/2016 :

1. Pada pihak guru pengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam

diharapkan mampu menerapkan strategi information search dengan lebih

baik lagi, sehingga pengetahuan siswa dapat terus meningkat.
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2. Kepada para siswa, diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajarnya

sehingga ketika terjun langsung di masyarakat, siswa mampu membaur

serta menerapkan apa yang diperoleh di sekolah.

3. Kepada Kepala SMK Manba’ul Falah Dawe Kudus, diharapkan untuk

lebih mempertahankan prestasi yang telah di capai serta meningkatkan

mutu pelayanan kepada masyarakat.

C. Penutup

Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT, akhirnya penulis dapat

menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “implementasi strategi

information search terhadap peningkatan prestasi siswa pada mata pelajaran

PAI di SMK Manba’ul Falah Dawe Kudus pada tahun 2015/2016”.

Penulis sadar bahwa penyusunan skripsi ini kurang sempurna. Oleh

karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perbaikan dalam

penelitian ini. Dan semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat

dan wawasan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Akhirnya tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak

yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dalam

penyelesaian skripsi ini. Semoga mendapatkan balasan pahala berlipat dari

Allah SWT. Jazakumullah khoirol Jaza’. Amin ya Robbal Alamin.


