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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang penelitia lakukan 

tentang upaya menanamkan karakter hubbul wathon minal 

iman melalui organisasi kepemudaan di SMK Mambaul Falah, 

kecamatan Dawe dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Karakter Hubbul Wathon minal Iman melalui organisasi 

(IPNU-IPPNU) sangat penting diterapkan di SMK 

Mambaul Falah untuk lebih mencintai negara dengan 

cara meningkatkan kemampun dalam konteks 

mengamankan serta mengamalkan ajaran agama Islam 

Ahlussunnah Waljamaah. 

2. Dalam usaha menanamkan karakter Hubbul Wathon 

minal Iman, organisasi kepemudaan di SMK Mambaul 

Falah melaksakan berbagai program serta ikut berperan 

aktif dalam berbagai kegiatan yang mengandung nilai 

dan karakter Hubbul Wathon minal Iman. 

3. Upaya menanamkan karakter Hubbul Wathon minal 

Iman, organisasi Kepemudaan didukung oleh pihak 

sekolah, banom kecamatan Dawe, serta masyarakat 

sekitar. Akan tetapi dalam pelaksanaanya masih kurang 

maksimal dikarenakan adanya beberapa hambatan baik 

itu dari pihak anggota organisasi maupun dari pihak 

lain. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan 

tentang upaya menanamkan karakter hubbul wathon minal 

iman melalui organisasi kepemudaan (IPNU-IPPNU) di SMk 

Mambaul Falah, kecamatan Dawe ada beberapa saran yang 

dapat peneliti sampaikan guna sebagai bahan pertimbangan 

bagi pihak-pihak yang terkait, diantaranya yaitu sebagai 

berikut: 

1. Untuk kepala sekolah SMK Mambaul Falah 

Diharapkan bapak kepala sekolah SMK Mambaul 

Falah untuk selalu mengawasi dan mengontrol kegiatan 

organisasi kepemudaan (IPNU-IPPNU) dalam upaya 

menanamkan karakter hubbul wahton minal iman dalam 

rangka mencetak generasi yang mencintai tanah air, 
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bangsa, serta agama Islam berhaluan Ahlusunnah Wal 

Jamaah.  

2. Untuk waka kesiswaan dan guru mapel ke-NU-an 

Kepada bapak waka kesiswaan dan bapak guru 

ke-NU-an untuk memberikan arahan, saran yang 

membangun, serta evaluasi untuk organisasi 

kepemudaan (IPNU-IPPNU)dalam menanamkan rasa 

hubbul wathon minal iman di SMK Mambaul Falah. 

3. Untuk ketua organisasi kepemudaannn IPNU-IPPNU 

SMK Mambaul Falah 

 Diharapkan ketua IPNU-IPPNU untuk dapat 

mengajak siswa-siswa yang untuk menjadi calon kader-

kader organisasi IPNU-IPPNU, selalu memberikan 

semangat dan kebijakan-kebijakan yang tepat kepada 

seluruh anggota organisasi IPNU-IPPNU agar lebih 

aktif dalam berbagai kegiatan yang dapat memupuk 

karakter hubbul wathon, serta menjalankan tugas yang 

diberikan dengan sebaik-baiknya guna menjaga nama 

baik SMK Mambaul Falah.  

4. Untuk peneliti berikutnya  

Diharapkan kepada peneliti berikunya dalam 

memperluas dalam penggunaan karakter, tidak harus 

karakter hubbul waton/cinta tanah air. Akan tetapi 

karakter yang dapat memberikan hal-hal positif. Dan 

diharapkan dapat lebih mempersiapkan diri dengan 

matang sehingga dalam proses pengumpulan data  

penelitian akan terlaksana dengan baik. 

 

 


