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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini dibangun berdasarkan variabel pendekatan integratif yang 

diterapkan pada pembelajaran Fikih munakahat untuk melihat sejauh mana capaian 

afektif siswa dalam pembelajaran. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan 

berdasarkan hasil analisis statistik dari data yang dikumpulkan di lapangan. 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan penulis menyimpulkan beberapa 

temuan sebagai berikut. 

1. Capaian domain afektif siswa pada materi Fikih munakahat sebelum diberikan 

perlakuan pembelajaran integratif sebagian besar berada pada kategori baik 

dengan nilai persentase kelas eksperimen sebesar 68% dan kelas kontrol 

sebesar 90,5%.  

2. Capaian domain afektif siswa pada materi Fikih munakahat sesudah diberikan 

perlakauan pembelajaran integratif mengalami perubahan yang sebagian besar 

berada pada kategori baik dengan nilai persentase kelas eksperimen sebesar 

92% dan kelas kontrol sebesar 66,7%. 

3. Terdapat efektivitas penerapan pendekatan pembelajaran integratif yang 

signifikan terhadap capaian domain afektif siswa pada materi Fikih munakahat 

dengan P-Value sebesar 0,018 dan Ha diterima. Secara lebih spesifik 

efektivitas penerapan pendekatan pembelajaran integratif ini lebih terlihat pada 
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ranah sikap siswa terhadap nilai yang terkandung dalam pembelajaran dengan 

P-Value sebesar 0,000. Pada penelitian ini terdapat temuan luaran sebagai 

akibat adanya interaksi variabel intervening dimana terdapat fenomena 

responsif gender dalam pembelajaran, serta secara tema kultural terbukti 

budaya patriarki dalam interaksi edukatif keluarga turut memengaruhi capaian 

domain afektif siswa. 

 

B. Saran 

1. Bagi Kementerian Agama agar meninjau ulang kebijakan evaluasi 

pembelajaran PAI tingkat Madrasah Aliyah mengingat keberhasilan 

pembelajaran PAI tidak cukup hanya berorientasi pada domain kognitif. 

2. Bagi Madrasah Aliyah Negeri 2 Hulu Sungai Selatan sebagai lembaga 

penyelenggara pendidikan agar turut berkontribusi dalam usaha memutus 

dikotomi ilmu antara agama dan sains di dunia pendidikan melalui penerapan 

pendekatan pembelajaran integratif. 

3. Bagi guru pengampu mata pelajaran Fikih agar memerhatikan keterkaitan 

berbagai disiplin ilmu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran Fikih 

mengingat pemahaman siswa akan lebih holistik jika proses pembelajaran tidak 

hanya bertolak dari satu sudut pandang keilmuan saja. Terkait keterbatasan 

sumber daya keterampilan dalam penguasaan lintas disiplin ilmu guru bisa 

membentuk team teaching dengan berbagai guru mata pelajaran. 
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4. Bagi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin khususnya 

program studi Pendidikan Agama Islam sebagai lembaga pencetak calon guru-

guru PAI agar tidak hanya mengembangkan wawasan keagaman mahasiswa 

saja akan tetapi juga memperkaya wawasan mahasiswa dengan multidisiplin 

ilmu mengingat hal ini sesuai dengan landasan filosofis keilmuan UIN Antasari 

yaitu integrasi dinamis. 

5. Bagi peneliti selanjutnya tema pembelajaran integratif masih hangat 

dibicarakan sehingga masih banyak hal-hal yang bisa diteliti dari pendekatan 

integratif ini. Disamping itu penelitian ini bisa dikembangkan dengan 

mempertimbangkan beberapa hal, pertama peneliti dapat memberikan treatment 

yang lebih intensif agar efek yang didapatkan lebih kuat. Kedua peneliti dapat 

melakukan penelitian terhadap sumber pembelajaran integratif maupun 

instrumen evaluasi dengan pendekatan integratif yang lebih komprehensif 

dengan metode penelitian research and development. Ketiga peneliti bisa 

melakukan integrasi pembelajaran dengan dua atau tiga disiplin ilmu baik inter, 

antar, maupun trans disiplin. Keempat peneliti bisa membangun keterkaitan 

antara variabel intervening dengan variabel lainnya yang dapat memengaruhi 

pembelajaran integratif seperti latar belakang pendidikan siswa sebelumnya. 


