
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil uraian mengenai penelitian yang telah penulis lakukan 

mengenai Implementasi pembelajaran akidah akhlak di Madrasah Aliyah 

Darul Mukhlisin maka dapat di ambil kesimpulan bahwa: 

1. Implementasi pembelajaran akidah akhlak di Madrasah Aliyah Darul 

Mukhlisin mengacu pada kurikulum 2013. Proses implementasi 

pembelajaran akidah akhlak di Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin meliputi 

kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan 

pendahuluan guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik, 

memberikan motivasi dan apersepsi dengan menjelaskan pentingnya 

materi, tujuan pembelajaran dan langkah pembelajaran. Kegiatan inti 

meliputi proses eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Pada kegiatan 

penutup guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi pelajaran 

dan memberikan tugas kepada siswa. Metode pembelajaran yang 

digunakan yaitu metode ceramah, Tanya jawab, diskusi dan penugasan 

yang disesuaikan dengan metode yang ada dalam RPP guru yang 

disesuaikan dengan materi yang diajarkan, serta terlaksananya evaluasi 

pembelajaran dalam bentuk ulangan harian.  

2. faktor pendukung pada implementasi pembelajaran akidah akhlak di 

Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin salah satunya tidak terlepas karena 

usaha dari guru akidah akhlak itu sendiri, dimana guru sudah menguasai 
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materi dan memahami karakter siswa, sehingga proses pembelajaran dapat 

berjalan dengan baik, Selain itu Madrasah Aliyah Darul Mukhlisin juga 

didukung dengan adanya asrama sehingga seluruh siswa lebih terkontrol 

karena seluruh santri di asramakan dan ditambah dengan adanya kegiatan-

kegiatan pondok pesantren, seperti shalat dhuha, shalat 5 waktu 

berjamaah, sholat tahajjud, taddarus al-Qur’an, tahsin al-Qur’an, 

penyetoran hafalan, Muhadharah, mendengarkan ceramah dari pengasuh 

pondok, kajian kitab kuning, belajar bahasa arab, program-program 

tersebut dapat membentuk kebiasaan siswa. Sedangkan faktor 

penghambatnya adalah fasilitas yang kurang memadai, dan sumber belajar 

yang belum memadai ditambah para siswa dilarang membawa handphone 

serta siswa sendiri yang mempunyai latar belakang keluarga dan 

pendidikan yang berbeda sehingga membutuhkan keteladanan khusus 

untuk membuat siswa tersebut menjadi paham akan hal-hal yang 

disampaikan. 

1.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti menyarankan: 

a. Bagi Madrasah; 

 Peneliti mengharapkan agar sarana dan prasarana yang ada bisa 

selalu terjaga dengan baik dan dapat ditingkatkan. Kemudian 

program-program Madrasah yang telah ada semoga terus berlanjut dan 

tidak hilang. 

b. Bagi guru akidah akhlak; 
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 Peneliti mengharapkan agar lebih sabar lagi dalam menghadapi 

karakter siswa yang beraneka ragam, selalu memberikan motivasi dan 

menjadi teladan yang baik bagi seluruh siswa, dan sebaiknya terus 

meningkatkan kualitas mengajarnya terutama dalam pengoperasian 

teknologi dalam pembelajaran.  

c. Bagi peserta didik: 

 Peneliti mengharapkan agar peserta didik dapat mengikuti 

pembelajaran dengan baik, mematuhi peraturan yang telah dibuat, 

selalu berperilaku baik, dan berusaha mengamalkan nilai-nilai 

keagamaan yang telah dipelajari, serta istiqomah dalam 

menjalankannya. 

d. Bagi semua pembaca: 

 Agar hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan informasi 

dan wawasan pengetahuan terkait dengan Implementasi Pembelajaran 

akidah akhlak dan Faktor-Faktor yang mempengaruhinya 

e.  Bagi peneliti: 

 Bagi peneliti berikutnya, yang ingin melakukan penelitian yang 

sama hendaknya hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai panduan, 

dimana penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan di dalamnya 

dapat dijadikan sebagai bahan refleksi demi penyempurnaan penelitian 

selanjutnya. 


