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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menguraikan hasil penelitian mengenai mengembangkan

religious culture di SMP N 2 Abuki. Maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Religius Culture diterapkan dengan upaya menginternalisasi kan nilai-nilai

ajaran Islam pada peserta didik di SMP N 2 Abuki. diantaranya melalui berbagai

kegiatan agama yang telah diterapkan di sekolah tersebut diantaranya :

a. Doa bersama dan pembacaan surat-surat pendek (Ad-dhuha- An-nas)

sebelum pembelajaran dimulai,

b. Mengedepankan budaya senyum salam sapa,

c. Kajian agama Islam dan

d. Pesantren ramadhan.

2. Implementasi Religius Culture berjalan dengan lancar di SMP N 2 Abuki.

Dengan adanya kegiatan Religius Culture ini, para peserta didik lebih aktif dan

rajin dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan religius

culture. Berbagai macam kegiatan di atas biasa dikatakan religius culture karena

memang berbagai kegiatan tersebut sudah diterapkan di SMP tersebut. Sehingga

sampai sekarang kegiatan Religius Culture di SMP menjadi salah satu ciri khas

yang ada di SMP ini. Guru beserta peserta didik menjalankan kegiatan tersebut

sesuai dengan aturan yang ada. Guru juga sebagai contoh dan guru pula menjadi

pengevaluasi kegiatan ini.
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3. Dalam kegiatan ini, guru menerapkan metode keteladanan dan pembiasaan.

Pelaksanaannya pun terjadwal dan masing-masing kegiatan ada evaluasinya baik

melalui pengamatan langsung atau melalui absensi yang telah disediakan.

Sehingga kegiatan Religius Culture berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Dengan adanya kegiatan Religius Culture ini, peserta didik menjadi lebih aktif

dan disiplin dalam menjalankan kewajibannya dan memiliki sopan santun yang

sesuai dengan akhlak Islami.

4. Kerjasama yang baik antara Kepala sekolah, guru beserta peserta didik

menjadikan kegiatan Religius Culture ini menjadi berkualitas di SMP ini.

B. Saran-Saran

Saran ini merupakan bahan masukan dan pertimbangan yang ditujukan kepada

semua pihak yang turut bertanggungjawab terhadap kegiatan Pembelajaran.

1. Bagi Siswa

Kesadaran dari siswa untuk terus belajar dan menyadari bahwa pentingnya

berperilaku sesuai nilai-nilai ajaran Islam, memiliki sikap spiritual dan social yang

tinggi untuk membentengi diri dari hal-hal negatif yang banyak terjadi di zaman

sekarang.

2. Bagi Guru

a. Meningkatkan kompetensi dan kinerja guru dengan memberi kesempatan

untuk belajar lebih lanjut dan mengikuti berbagai macam pelatihan demi

peningkatan profesionalisme guru
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b. Senantiasa selalu melakukan pengawasan dan control terhadap peserta didik

dalam melaksanakan kegiatan beragama di sekolah

c. Meningkatkan strategi dan metode yang lebih menarik dan kreatif agar

menarik peserta didik untuk bisa menyerap semua apa yang telah diajarkan.

3. Bagi Sekolah

a. Melengkapi sarana prasarana sekolah agar pembelajaran dapat berjalan sesuai

target yang diharapkan. Misalnya dengan menambah koleksi bacaan

keIslaman di perpustakaan

b. Meningkatkan kerja sama yang lebih erat dengan orang tua dan masyarakat

terkait dengan pembinaan kepribadian siswa.


