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         BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil penelitian  tentang  Implementasi Pembelajaran Pada 

Mata Pelajaran Aswaja, dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Impelementasi Pembelajaran Aswaja Dalam Pendidikan Karakter Di SMP 

Islam Al-Fattahiyyah Ngranti Boyolangu Tulungagung 

      Terkait implementasi pembelajaran pada mata pelajaran aswaja yang 

dilakukan guru mulai dari tahap perencanaan sampai evaluasi: 

a. Guru membuat RPP yang terintegrasi dengan nilai-nilai pendidikan     

karakter 

b.   Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP 

c.  Guru melaksanakan evaluasi pembelajaran setelah proses pembelajaran    

selesai 

      Sementara untuk pengembangan materi aswaja sekolah menerpakan 

dalam bentuk kegiatan: Sholat Dhuha, Muroja’ah, Hafalan Al-Qur’an, 

Yasin Tahlil, Istighasah, Wiridan setelah sholat, ziarah wali, rotibul hadad, 

qiro’ah, hadrah dan shalawat pengajian kitab kuning. Selain itu ada nilai 

karakter yang diperkuat oleh guru diantaranya: religius, cinta tanah air, 

tanggung jawab, disiplin, menghargai keberagaman. 
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2. Hambatan Dalam Implementasi Pembelajaran Pada Mata Pelajaran Aswaja 

Di SMP Islam Al-Fattahiyyah Ngranti Boyolangu Tulungagung. 

Hambatannya adalah sebagai berikut: 

a.  Banyaknya pelajaran yang didapat di sekolah maupun di pondok 

membuat murid kurang berkonsentrasi. Adapun guru telah melakukan 

usaha dengan memberikan motivasi sebelum pelajaran dimulai dengan 

menggunakan media audio visual atau dengan kalimat yang bijak. 

b.  Kurangnya pemahaman mereka terhadap materi pada mata pelajaran 

aswaja ataupun yang menyangkut tentang ke NU an. Guru dalam hal ini 

berusaha untuk memfasilitasi murid dengan cara mempersilahkan untuk 

menanyakan kepada guru ketika ada permasalahan yang belum 

difahami. 

c.  Materi aswaja dalam kebanyakan dalam bentuk deskripsi oleh karena 

itu sangat menyita waktu. Alokasi waktu yang telah ada dalam RPP 

adalah 2X40 menit namun jika waktu tersebut tidak dimaksimalkan 

maka waktu yang ada akan kurang. Oleh karena itu guru berusaha 

memaksimalkan waktu yang telah ada agar pembelajaran dapat berjalan 

efektif dan efisien 

 

 

 

 

 

 



83 

 

 
 

B.  Saran  

      Dari hasil kesimpulan, ada beberapa hal yang perlu diungkapkan sebagai 

saran, dan kiranya demi tercapainya mutu yang baik, penulis perlu 

memberikan saran-saran sebagai berikut:  

1. Bagi Sekolah  

Untuk SMP Islam Al-Fattahiyyah Ngranti Boyolangu Tulungagung 

amaliyah ke NU an yang selama ini dilakukan semoga dijalankan secara 

istiqomah. Menjadi model sekolah yang terintegrasi dengan pendidikan 

pondok pesantren di kecamatan Boyolangu. 

2. Guru Aswaja  

Kepada guru Aswaja semoga selalu menjadik teladan para peserta 

didiknya. Selalu memberikan yang terbaik untuk anak didiknya dan 

menjadikan pribadi peserta didiknya sebagai generasi yang beriman, 

berilmu, bertaqwa, dan berakhlakul kharimah seperti yang tertera dalam 

visi dan misi sekolah. 

3. Bagi Murid 

Jangan pernah lelah untuk menuntut ilmu, selalu berusaha menjadi yang 

lebih baik. Walaupun kegiatan kegiatan di pondok dan di sekolah sangat 

menyita waktu selalu bersemangat.  

4. Untuk  peneliti yang akan datang 

Kepada peneliti yang akan datang diharapkan karya ilmiyah ini dapat 

bermanfaat dan dapat menjadikan kajian serta pemahaman ilmiah dalm 

rangka mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan dan bisa dijadikan 

rujukan dalam penulisan karya ilmiah yang akan datang.  


