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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka yang menjadi 

kesimpulan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Nilai-Nilai Islam pada Pendidikan Multikultural Siswa di SMK Negeri  01 

Bombana sebagai berikut nilai toleransi, nilai demokratis, nilai  kesetaraan 

dan nilai keadilan. 

2. Penerapan nilai-nilai Islam pada pendidikan multikultural siswa di SMK 

Negeri 01 Bombana diwujudkan melalui (1) Penerimaan siswa baru bahwa 

dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dapat dilaksanakan dengan 

tanpa membeda-bedakan latar belakang siswa dari suku, ras, dan agamanya.  

Penerapan nilai-nilai multikutural disekolah adalah merangkul dan 

menghargai segala bentuk keragaman suku, ras, dan agama. Selain itu juga 

memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk memperoleh pendidikan 

yang sama; (2) Pelaksanaan pembelajaran materi Pendidikan Agama Islam 

berwawasan multikultural dapat diwujudkan dalam pendalaman materi 

tentang toleransi kehidupan beragama dan kehidupan sosial, serta 

mempraktekannya dalam bentuk  menjunjung tinggi nilai  saling 

menghargai, menunjukan sikap menghargai, terbuka dalam sikap  kasih 

sayang, serta resolusi konflik. Penerapan   nilai-nilai   multikultural   peserta   

didik   sebagai   hasil   dari   implementasi pendidikan agama Islam   dapat 
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diwujudkan dalam bentuk toleransi kehidupan beragama dalam kehidupan 

antara semua civitas dalam kehidupan sehari- hari di lingkungan sekolah. 

 

B. Saran-Saran 

Setelah mengadakan penelitian ± 3 bulan di SMK Negeri 01 Bombana, 

maka   ada   beberapa   saran    yang ingin di sampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi kepala sekolah 

a. Meningkatkan pembinaan terhadap guru-guru yang ada di SMK Negeri 

01 Bombana agar dapat mempertahankan dan meningkatkan pemberian 

contoh sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari di sekolah.  

b. Penyelenggaraan pendidikan Islam berwawasan multikultural masih perlu 

dikembangkan lagi terutama pada materi tentang toleransi kehidupan 

beragama dan kehidupan sosial pada mata pelajaran yang lain. 

2. Bagi Guru 

a. Selalu berusaha mempertahankan dan meningkatkan keteladanan sikap 

toleransi kepada para siswa. 

b. Selalu membudayakan siswa untuk bersikap  toleransi  dalam  kehidupan 

sehari-hari di sekolah. 

3. Bagi Siswa 

a. Hendaknya senantiasa meningkatkan dan membudayakan  sikap  toleransi 

dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 
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b. Saling  mengingatkan  antar siswa  apabila  dalam  kehidupan  sehari-

hari menemukan kejadian yang intoleran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


