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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan deskripsi dan analisa tentang 

“Penyisipan Kisah dalam Pembelajaran Muatan Lokal 

Kitab Aqidatul Awam Untuk Membentuk Karakter Religius 

Siswa MTs Nurul Hikmah Margorejo Pati Tahun Pelajaran 

2019/2020”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Proses pembelajaran muatan lokal tauhid dengan materi 

kitab Aqidatul awam di Mts Nurul Hikmah dibuat 

dengan kurikulum madrasah sendiri yang dalam proses 

pembelajarannya meliputi tahap perencanaan yakni 

dengan menentukan berbagai persiapan seperti 

pemilihan guru pengampu sesuai bidangnya maupun 

disesuaikan dengan kemampuan siswa, kemudian 

memasuki tahap pelaksananan dimulai dengan ucapan 

salam dan membacakan Do’a dilanjut menyampaikan 

materi dengan menentukan metode kisah, ceramah, dan 

tanya jawab yang disesuaikan dengan kondisi siswa, 

tahap evaluasi dengan test maupun non test, dan 

terakhir mrlakukan tindak lanjut (follow up) dengan 

memberikan pengayaan atau bisa dengan remedial bagi 

peserta didik yang belum tuntas. 

2. Penyisipan kisah dalam pembelajaran muatan lokal 

kitab aqidatul awam untuk membentuk karakter 

religius siswa dilakukan dengan bertahap, pertama 

dimulai dari menetapkan tujuan kisah yang akan 

disampaikan, kemudian menyesuaikan jenis cerita 

maupun peristiwa, seperti perjalanan Nabi dan 

Rasulullah serta sifat-sifatnya atau memberikan cerita 

yang menarik seperti mukjizat dan lainnya, dan 

digambarkan dengan spidol bila dirasa diperlukan, 

terakhir diberikan inti atau kesimpulan. Dengan 

memberikan kisah teladan, isi dari cerita mampu 

menentukan kesan positif dan menjadi menjadi sebuah 

inspirasi bagi peserta didik sehingga berperilaku seperti 

tokoh atau karakter seperti yang diceritakan.  
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3. Faktor pendukung penyisipan kisah dalam 

pembelajaran muatan lokal kitab Aqidatul awam untuk 

membentuk karakter religius siswa adalah motivasi 

siswa, kompetensi guru karena guru mampu mengausai 

materi dan ssuai dengan bidangnya, sarana prasarana 

yang memadai membuat siswa merasa nyaman dan 

mudah menerima materi, dan dukungan wali murid. 

Sedangkan faktor yang menghambat penyisipan kisah 

dalam pembelajaran muatan lokal Aqidatul awam 

adalah tidak adanya RPP sehingga aktivitas dalam 

mengajar tidak terencana dengan baik, lingkungan 

sosial yang buruk karena dapat mempengaruhi aktivitas 

belajar, dan kebiasaan buruk siswa ketika di dalam 

kelas. 

 

B. Saran  

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, dengan 

berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan maka ada 

beberapa hal yang mungkin dapat menjadi bahan masukan 

antara lain: 

1. Bagi madrasah, hendaknya lebih mengarahkan siswa 

agar semakain bersemangat dalam kegiatan 

pembelajaran, selain itu madrasah diharapkan 

meciptakan berbagai progam menarik terkait penguatan 

karakter religius siswa agar tetap terjaga akhlaknya. 

2. Bagi guru kitab, hendaknya selalu melakukan inovasi 

baru terkait pelaksanaan pembelajaran agar semua 

siswa mampu menerima materi secara keseluruhan dan 

dapat mengaplikasikan rukun iman dalam kehidupan 

sehari-hari. 

3. Bagi peserta didik, diharapkan selalu menjaga 

akhlaknya, dan selalu menjaga ucapan,lisan dan 

perbuatan agar senantiasa mendapat ridho Allah.   

 

C. Penutup  

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah serta 

inayahnya sehingga peneliti menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “Penyisipan Kisah dalam Pembelajaran Muatan 

Lokal Kitab Aqidatul Awam Untuk Membentuk Karakter 
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Religius Siswa MTs Nurul Hikmah Margorejo Pati Tahun 

Pelajaran 2019/2020” ini dengan baik dan lancar. Peneliti 

menyadari bahwa skripsi ini masih banya kekurangan, 

meskipun peneliti sudah banyak berusaha semaksimal 

mungkin. Hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan 

yang dimiliki oleh peneliti. 

Oleh karena itu, penelit mengharapkan saran dan 

kritik dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. 

Peneliti juga menyampaikan terima kasih untuksemua 

pihak yang membantu terhadap penyelesaian skripsi ini. 

Semoga jasa-jasanya dibalas oleh Allah SWT dengan 

balasan yang lebih baik, dan peneliti berharap semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti sendiri 

dan juga bagi semua pihak. Mudah mudahan karya 

sederhana ini mendapat ridho Allah dan semoga kita semua 

termasuk golongan orang yang beruntung di akhirat nanti. 

Aamiiin yaa rabbal‘aalamiin. 


