
 

Maula Nisa Nur Azizah, 2018 

RELEVANSI MATERI AJAR AKIDAH DALAM MATA PELAJARAN PAI DAN BUDI PEKERTI  DI SEKOLAH  

DENGAN MATERI MATA KULIAH AKIDAH PADA PROGRAM STUDI ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASIDAN REKOMENDASI 

1.1 Simpulan 

Secara umum, relevansi materi ajar Akidah pada mata pelajaran PAI dan 

Budi Pekerti di Sekolah cukup relevan dengan materi mata kuliah akidah pada 

prodi IPAI UPI. Walaupun ada beberapa materi yang memang diajarkan di 

Sekolah, tetapi tidak di ajarkan di mata kuliah  Akidah pada Prodi IPAI UPI. Serta 

ada beberapa materi yang dipelajaripada mata kuliah  akidah pada Prodi IPAI UPI 

tetapi tidak diajarkan di Sekolah. Adapun secara khusus dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Ruang lingkup materi akidah yang diajarkan mata pelajaran PAI dan Budi 

Pekerti di Sekolah : 

a. Ruang lingkup materi akidah yang diajarkan mata pelajaran PAI dan 

Budi Pekerti di SD, ada enam kelas yaitu  kelas I, kelas II, kelas III, 

kelas IV, kelas V dan kelas VI. Materi Akidah yang ada di kelas I 

terdapat empat item dimulai dari Allah Swt. itu ada, Allah Swt. itu 

esa, Al-Asmau al-Husna: ar-Rahman, ar-Rahim, dan al-Malik, dan 

dua kalimat syahadat. Materi Akidah yang ada di kelas II terdapat satu 

item, yaitu Al-Asmau al-Husna:al-Qudus, as-Salam, dan al-Khaliq. 

Materi Akidah yang ada di kelas III terdapat dua item meliputi, Allah 

Swt. itu esa dan Al-Asmau al-Husna:al-Wahab, al-‘Alim, dan 

as;Sami’. Materi Akidah yang ada di kelas IV terdapat empat item 

meliputi, Allah Swt. itu ada, Al-Asmau al-Husna:al-Basir, al-‘Adil, 

al-Azim, Iman kepada Malaikat-malaikat Allah dan Iman kepada 

Rasul Allah. Selanjutnya materi Akidah yang ada di kelas V terdapat 

tiga item meliputi, Al-Asmau al-Husna:al-Mumit, al-Hayy,al-Qayyum 

dan al-Ahad, Nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul ‘Azmi dan 

Kitab-kitab suci melalui Rasul-Nya. Kemudian materi Akidah yang 

ada di kelas VI terdapat tiga item meliputi, Al-Asmau al-Husna:as-

Samad, al-Muqtadir,al-Muqaddimdan al-Baqi, Hikmah beriman 

kepada hari akhir dan Hikmah beriman kepada qadha dan qadar. 
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b. Materi akidah yang diajarkan mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di 

SMP, ada tiga kelas yaitu kelas VII, kelas VIII dan kelas IX. Materi 

Akidah yang ada di kelas VII terdapat dua item dimulai darial-Asmau 

al-Husan: al-Alim, al-Khabir, as-Sami’ dan al-Bashir dan Iman 

kepada Malaikat Allah. Selanjutnya materi Akidah yang ada di kelas 

VIII terdapat dua item meliputi, Iman kepada Kitab-kitab Allah dan 

Iman kepda Nabi dan Rasul. Kemudian materi Akidah yang ada di 

kelas IX terdapat dua item meliputi, Beriman kepada Hari Akhir dan 

Beriman kepada qadha dan qadar. 

c. Materi akidah yang diajarkan mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di 

SMA, ada tiga kelas yaitu kelas X, kelas XI dan kelas XII. Materi 

akidah yang ada di kelas X terdapat dua item dimulai darial-Asmau 

al-Husna: al-Karim, al-Mu’min,al-Wakil, al-Matin, al-Jami’, al-‘Adl 

dan al-Akhir dan materi tentang Iman kepada Malaikat. Materi akidah 

yang ada di kelas XI terdapat dua item meliputi,Iman kepada Kitab-

kitab Allah dan Iman kepada Rasul-rasul Allah. Kemudian materi 

Akidah yang ada di kelas XII terdapat dua item meliputi, Beriman 

kepada hari akhir dan Beriman kepada qadha dan qadar.  

2. Materi ajar Akidah yang terdapat dalam mata kuliah  Akidah di prodi IPAI 

UPI yang sesuai dengan materi ajar Akidah di sekolah, terdapat dalam dua 

mata kuliah, yaitu Akidah Islam I (Dasar-dasar Akidah) dan Akidah Islam 

II (Aktualisasi Akidah). 

3. Secara garis besar materi ajar Akidah pada mata pelajaran PAI dan Budi 

Pekerti yang diajarkan di Sekolah relevan dengan materi ajar  mata kuliah 

akidah yang ada pada Prodi IPAI UPI, ada dua puluh item dari dua puluh 

sembilan item materi ajar  akidah pada mata pelajaran PAI dan Budi 

Pekerti di Sekolah yang relevan dengan materi ajar  mata kuliah akidah 

yang ada di Prodi IPAI UPI. Sedangkan materi yang di ajarkan di Sekolah 

tetapi tidak di ajarkan secara mendetailpada prodi IPAI UPI terdapat 

sembilan item dari dua puluh sembilan item materi akidah Islam yang 

diajarkan di Sekolah. Kemudian materi yang tidak dibahas di sekolah 
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namun terdapat dalam sub materi  mata kuliah akidah terdapat dua puluh 

item dari dua puluh delapan item materi ajar  mata kuliah akidah di Prodi 

IPAI UPI. 

1.2 Implikasi dan Rekomendasi 

Penelitian ini menunjukkan bahwa penguasaan materi oleh guru sangat 

penting, guna meningkatkan profesionalitas guru itu sendiri. Berdasarkan temuan 

penulis mengenai relevansi materi ajar Akidah pada mata pelajaran PAI dan Budi 

Pekerti dengan materi mata kuliah Akidahpada Prodi IPAI UPI, penulis ingin 

memberikan rekomendasi berikut: 

1. Untuk Prodi IPAI UPI, temuan peneliti mengenai enam item materi ajar 

yang ada di Sekolah Menengah Pertama, tetapi tidak diajarkan secara 

mendetail pada  mata kuliah akidahpada Prodi IPAI UPI, agar menjadi 

bahan evaluasi untuk penyempurnaan kurikulum mata kuliah akidah Islam 

pada prodi IPAI UPI. 

2. Untuk mahasiswa program Ilmu Pendidikan Agama Islam, hasil penelitian 

ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan untuk mengetahui materi ajar 

Akidah dalam mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di sekolah dengan 

materi mata kuliah Akidah pada Prodi IPAI UPI  yang relevan. 

3. Untuk peneliti selanjutnya, rekomendasi penulis, carilah lebih banyak 

materi tentang akidah, karena penulis akui masih banyak kekurangan 

penulis dalam mencari referensi materi Akidah Islam. 

 


