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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Setelah dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh di lapangan tentang 

penanaman nilai-nilai Ukhuwah fi din al-Islam melalui kegiatan 

ekstrakurikuler Remaja Masjid Babus Salam bagi siswa di SMA Negeri 2 

Jember, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penanaman nilai-nilai Ukhuwah Islamiyah fi din al-Islam pada aspek 

kepedulian melalui kegiatan ekstrakurikuler Remaja Masjid Babus Salam 

bagi siswa di SMA Negeri 2 Jember Tahun Pelajaran 2016/2017 

dilakukan dengan dua target pencapaian, yaitu pada aspek peduli 

terhadap sesama dan aspek peduli terhadap lingkungan. Pertama, pada 

aspek peduli terhadap sesama dilakukan melalui program unggulan 

Islami yaitu Program 10s 1i (Shalat berjamaah, Senyum, Salam, Sapa, 

Sopan, Santun, Silaturahim, Sabar, Syukur, Senang hati, dan Ikhlas). 

Kedua, pada aspek lingkungan yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap 

lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Di mana penanaman 

tersebut dilakukan melalui program kerja yang tersruktur mulai dari 

jangka pendek dan jangka panjang.  

2. Penanaman nilai-nilai Ukhuwah Islamiyah fi din al-Islam pada aspek 

kerjasama melalui kegiatan ekstrakurikuler Remaja Masjid Babus Salam 

bagi siswa di SMA Negeri 2 Jember dilakukan dengan bekerjasama 

antara Remaja Masjid Babus Salam, lembaga sekolah lain, dan 
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masyarakat. Adapun bentuk-bentuk kerjasama tersebut meliputi acara-

acara besar seperti Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), pondok 

Ramadhan, halal bihalal, Isra’ Mi’raj, dan Maulid Nabi dengan 

mengikutsertakan remaja dan para tokoh masyarakat di sekitar 

lingkungan sekolah. Selain itu, para anggota Remaja Masjid juga 

mendatangi acara-acara yang diselenggarakan oleh organisasi lain. Hal 

ini dilakukan untuk semakin menguatkan hubungan antar organisasi 

Islam.  

B. Saran-Saran 

1. Bagi Kepala SMA Negeri 2 Jember 

Agar lebih mampu menggali dan menemukan inovasi untuk menunjang 

keberhasilan dalam menanamkan nilai-nilai Ukhuwah Islamiyah fi Din 

Al-Islamiyah pada siswa. 

2. Bagi Anggota Remaja Masjid Babus Salam SMA 2 Jember 

Diharapkan para anggota Remaja Masjid Babus Salam untuk terus 

berproses secara kreatif dalam mengadakan program kegiatan keagamaan 

demi terbangunnya ikatan Ukhuwah Islamiyah yang lebih kuat dan baik. 


