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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Bahwa kondisi kurikulum akidah akhlak pada tiga madrasah

aliyah berbasis NU, Muhammadiyah dan Persis memiliki

kesamaan karena rujukan utamanya adalahh kurikulum yar,g

didasarkan pada kurikulum kementerian agama. Namun

pada NU ditambah materi kurikulum ahlus sunnah wal

jamaah (aswaja), pada Muhammadiyah ditambah rnateri

kemuhammadiyahair dan pada Persis diperkuat dengan

pemahaman dan pengamalan terhadap al-Quran dan Sunnah'

Materi tauhid pada ketiga madrasah tersebut memaparkan

terkait dengan ketauhidan Allah swt, sifat-sifat keagungan-

Nya, dan para malaikat, Kitab-kitab dan Para Rasul-Nya'

Juga materi ilmu kalam atau teologi'

2. Bahwa upaya menghindari paham radikalisme dalam

pembelajaranakidahakhlakpadaketigamadrasahaliyah

berbasis NU, Mr:hammadiyah dan Persis rnemiliki

kesamaan bahwa tidak menanamkan sifat fanati, keharusan

untuk bersikap tcleran terhadap madzhab Iain' tidak



ber!:uruk sangka kepada orang yang tidak semazhab dan

tidak bersikap keras atau kasar kepada orang yang tidak

semadzhab. Diantara upaya yang r,lereka lakukan adalah

dengan pertama, penanaman akidah Islam yang sebenarnya,

kedua, memberikan pemahaman tentang hakikat perbedaan

madzhab, ketiga, menekankan untuk menghormati dan

menghargai madzhab lain'

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti dapat

memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya materi akidah yang benar tentang hakikat Allah

dengan sifat-sifatnya perlu diperkuat pada setiap tnateri

akidah akhlak dari mulai tingkat dasar hingga tingkat tinggi

sehingga tidak ada lagi kekuatan-kekuatan makhluk yang

dinilai sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Karena fenomena

kehidupan masyarakat kian hari kian aneh, sehingga

semaraknya perbuatan syirik pada masyarakat kita. Padahal

syirik itu adalah dosa yang paling besar'

2. Hendaknya juga materi akidah yang benar tentang hakikat

Rasul dan rasul terakhir Nabi Muhammad saw dengan

wahyu al-Quran yang telah dibawanya' Sehingga tidak lagi

bermunculan ada rasul baru dengan wahyu yang juga baru'
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Seprrti 1"ang b,ermunculan di akhir-akhir zaman 'Ji negeri

ini.

3. Hendaknya juga para guru memiliki peran optimal bersama

masyarakat dalam upaya mencegah faham radikal yang

meliputi sikap fanatik, tidak toleran, selalu berburuk sangka

dan selalu bersikap keras atau kasar kepada semua orang

yangtidaksemadzhabdengannya.Inilahsikapradikalyang

berdampak buruk bagi kehidupan rnasyarakat'

4. Hendaknya kementerian agama memberikan peringatan

secara tegas kepada sekolah/madrasah yang tidak berakidah

ahlus sunnah wal jamaah atau yang bertentangan

dengannya, seperti sekolah yang berbasis syiah dan

ahmadiyah. Karena ini akan menjadi sumber konflik di

negeri ini'

5. Hendaknya pula kepada para penyelenggara pendidikan

yang berbasis pada NU, Muhammadiyah dan Persis untuk

berpartisipasi secara bersama-sama melawan akidah-akidah

sesat yang tidak sejalan dengan akidah yang benar'
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