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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan  

Setelah mengkaji, menganalisis, serta mendesain terhadap  konsep dari 

penerapan metode Uswah Hasanah dalam pembelajaran PAI, serta berdasarkan 

uraian pada bab sebelumnya, peneliti dapat menarik simpulan sebagai berikut:  

Bahwa karakteritik dari metode Uswah Hasanah dipengaruhi oleh tiga 

faktor karakteristik, yaitu: karakteristik pendidik, karakteristik orang tua, 

karakteristik lingkungan. Dari faktor karakteristik tersebut, dapat diuraikan 

karakter atau hal apa saja yang masuk kedalam kategori metode Uswah Hasanah. 

Berikut peneliti uraikan: Karakteritik Pendidik: Menjadikan Rasulullah sebagai 

teladan yang utama, Memiliki rasa tanggung jawab terhadap profesinya, Menjadi 

contoh yang baik bagi peserta didiknya, Menyelaraskan antara perkataan dan 

perbuatan. 

Pada Karakteristik Orang Tua sendiri beberapa karakteristiknya yaitu: 

Menjadikan Rasulullah sebagai role model akhlak yang utama, Memiliki rasa 

tanggung jawab dalam bersikap, Menjadikan hal-hal sehari-hari bukan karena 

terpaut oleh hal yang duniawi, Menjadi contoh yang baik untuk anak, Memiliki 

sifat kasih sayang. 

Sedangkan pada karakteristik yang harus ada pada lingkungan yaitu: 

Menjadikan Rasulullah sebagai Role Model Akhlak yang Utama, Memiliki Rasa 

Tanggung Jawab dalam Bersikap, Mempersiapkan Lingkungan yang Baik, 

Memiliki Rasa Kasih Sayang dan Tolong Menolong, Memiliki Teladan Pemimpin 

sebagai Tokoh Masyarakat. 

Untuk kesimpulan dari desain langkah-langkah pembelajaran PAI dengan 

menggunakan metode uswah hasanah yaitu memiliki empat tahap yaitu langkah-

langkah persiapan pembelajaran, langkah-langkah pembuka pembelajaran, 

langkah-langkah kegiatan inti pembelajaran, langkah-langkah penutup. 

Pada tahap langkah persiapan terdapat empat tahap yaitu pendidik harus 

mengetahui karakteristik dirinya sendiri sesuai dengan karakteristik metode 

Uswah Hasanah. Mengetahui karakteristik peserta didik dan latar belakangnya. 
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Pendidik harus mengetahui bahwa ia termasuk komponen penting dalam 

pembelajaran. Rukun Iman sebagai syarat akhlak mulia.  

Tahap yang kedua yaitu pembuka pembelajaran. Terdapat tiga tahap pada 

tahapan ini yaitu Menata Situasi belajar dengan beberapa cara yaitu membaca 

basmallah sebelum memulai pelajaran, memotivasi, mengucapkan salam, 

mengecek kehadiran, mananyakan kesehatan, membaca Al-Qur;an bersama.  

Mere-view materi ajar yang lalu. Menyampaikan tujuan pembelajaran. Pada 

penyampaian ini hendaknya untuk menyampaikan tujuan PAI yaitu untuk 

menjadikan insan kamil dan ada kaitannya juga dengan UUD Nasional tentang 

sistem pendidik nasional yaitu tentang berakhlak mulia. Berdasarkan pernyataan 

tersebut PAI sebagai suatu pelajaran yang penting di Indonesia. Dan hendaknya 

pendidik menyampaikan pesan dengan nilai pembelajaran yang berkaitan dengan 

akhlak.  

Tahap yang ketiga yaitu kegiatan inti pembelajaran pada tahap ini 

kuncinya yaitu ada empat yaitu Menjelaskan, Mengamati, Memberi Kesempatan, 

Menekankan jika materi dianggap sulit.  

Tahap keempat yaitu penutup pembelajaran. Terdapat tiga pada tahap ini. 

Untuk evaluasi dipasupadankan dengan konsep targhib dan tarhib atau reward dan 

punishment. Menjadikan konsep targhib dan tarhib sebagai timbal balik dan 

terdapat tata caranya dengan dipadupadankan dalam penerapan metode uswah 

hasanah. Hasil padupadankan dengan metode targhib dan tarhib sebagai bagian 

dari bentuk metode evaluasi penerapan metode Uswah Hasanah. 

Selanjutnya kesimpulan dari desain media pembelajaran dengan 

menggunakan metode Uswah Hasanah, bahwasannya pada diri seseorang bisa 

menjadi media pembelajaran bagi keberlangsungan pembelajaran. Maka dari itu 

perlu adanya upaya dalam mensetting pendidik sebagai orang yang ditiru dan juga 

orang lain sebagai pencipta dari adanya media yang dipertontonkan atau 

digunakan.  

Sebagai penunjang pembelajaran seorang guru perlu disetting sebagai 

media atau model yang akan ditiru peserta didiknya. Mensetting pendidik sebagai 

media atau model pembelajaran hendaknya harus memiliki sifat yang telah 
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diajarkan oleh Rasullah yaitu dengan beberapa sifat sebagai berikut : ikhlas, jujur, 

walk to talk, sabar dan menahan amarah, adil dan kasih sayang. Selain itu seorang 

pendidik harus emengetahui latar belakang peserta didiknya agar pendidik tidak 

mempunyai gambaran saat bertindak.  

Sebagai komponen perencanaan, orang atau lingkungan dapat 

mempengaruhi tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Jika seorang anak berada 

pada lingkungan yang baik, maka anak akan tumbuh dengan baik dan sebaliknya. 

Untuk itu agar tidak salah berindak maka seseorang atau lingkungan harus 

mendasarkan pada konsep amar makruf nahi munkar yang artinya apakah segala 

yang dilakukannya baik untuk masyarakat atau tidak. Sebagaimana dicontohkan 

pada tayangan televisi. Jika seseorang didasarkan dengan konsep ini, maka 

penyimpangan tidak akan terjadi. Nyambung dengan konsep inamal a’malu 

binniat . bahwasannya setiap hal yang dilakukan haruslah bergantung pada niat. 

Jika niatnya baik, maka  hasilnya baik dan sebaliknya.  

5.2 Implikasi dan Rekomendasi  

Berdasarkan dari hasil penelitin, maka disampaikan beberapa Implikasi 

serta rekomendasi yang ditujukan kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan 

hail penelitian ini, dengan rekomendasi sebagai berikut : 

Bagi lembaga pendidikan hasil penelitian ini ditujukan untuk memberikan 

inovasi bagi bidang pendidikan, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan 

mengenai metode pembelajaran yang dapat digunakan oleh pendidik dalam 

mengajarkan peserta didik  khusunya dalam pembelajaran PAI. 

Bagi tenaga pendidik diharapkan kepada tenaga pendidikan agar hasil 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan pedoman untuk mendidik peserta 

didik dengan baik untuk menyelaraskan antara ilmu umum dengan ilmu agama. 

Sebagai orang yang ditiru bahkan menjadi panutan, pendidik hendaknya bisa 

menjadi contoh yang baik untuk peserta didiknya. Oleh karena itu sebagai 

pendidik harus memelihara tingkah lakunya. 

Bagi peneliti selanjutnya, Bagi peneliti yang tertarik untuk melakukan 

penelitian terhadap desain penerapan metode Uswah Hasanah dalam 

pembelajaran PAI atau yang serupa dengan penelitian ini, penulis berharap agar 
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peneliti selanjutnya dapat mengambil segala hal yang benar dan meninggalkan 

yang kurang tepat, serta menambah referensi atau wawasan dalam berbagai 

literatur yang ada. Dan sebagai tahapan selanjutnya yaitu untuk 

mengimplementasikan hasil desain konseptual penerapan metode Uswah Hasanah 

ini dengan implikasinya terhadap materi pembelajaran PAI. 


