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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisa yang telah dikemukakan, kesimpulan yang

dapat diambil dari strategi guru PAI dalam menanamkan Nilai-Nilai Kebhinakaan

siswa di SMAN 4 Kendari adalah sebagai berikut:

1. Gambaran Penerapan Nilai-Nilai kebhinekaan di SMAN 4 Kendari yang

meliputi.

a) Nilai Toleransi

Toleransi mengajarkan untuk bersikap tidak mudah merendahkan atau

menyepelekan keberadaan orang lain oleh karena kondisinya. Sikap toleransi

mengajak kita untuk berpikir secara utuh dan rendah hati, yakni menyadari

bahwa kita (setiap pribadi) hanyalah bagiankecil dari kesemestaan

alam/kosmos. Atau, dalam konteks kehidupanbermasyarakat, kita hanyalah

satu titik/bagian dari keutuhan. Namun kita dituntut untuk menjadi pelengkap

dari kekurangan yang ada.

b) Nilai Gotong Royong

bergotong royong menunjukkan sikap peduli akan keprihatinan atau

kekurangan orang lain, dan dengan sukarela membantu. Dalam bergotong

royong perlu berbagi tugas sesuai kemampuan masing-masing, karena itu

diperlukan sikap saling percaya.

c) Nilai Keadilan
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Keadilan senantiasa berkaitan dengan hak hidup, atau hak memperoleh

sesuatu yang bertalian dengan kepentingan pribadi. Dalam kehidupan

bersama, di mana berbagai kepentingan akan bertemu, dan tidak semua

kepentingan itu sejalan, tentu akan mengakibatkan terjadinya gesekan

bahkan konflik-konflik social

d) Nilai Kerukunan

Salah satu nilai yang menciptakan kerukunan adalah kepercayaan.

Kepercayaan kepada diri dan orang lain akan member keyakinan

bahwadunia akan menjadi lebih aman, damai, dan sentosa. Milikilah

kepercayaan terhadap diri sendiri dan orang lain tersebut. Apapun yang

dikerjakan, dimanapun ditempatkan, percayalah bahwa Tuhan telah

menempatkan di sana untuk pekerjaan itu.

2. Strategi Guru PAI dalam Menanamkan Nilai-Nilai Kebhinekaan Siswa

di SMAN 4 Kendari.

a. Pengelolaan pembelajaran melalui pengarahan dan pengajaran.

Untuk mencapai tujuan pembelajaran diperlukan proses panjang yang

dimulai dengan perencanaan, pengorganisasian, dan penilaian. Perencanaan

meliputi kegiatan menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapai,

waktu dan personel yang diperlukan. Sedang pengorganisasian merupakan

pembagian tugas kepada personel yang terlibat dalam usaha mencapai

tujuan pembelajaran, pengkoordinasian, pengarahan dan pemantauan.

Pengelolaan maupun strategi yang digunakan oleh seorang guru dalam
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proses pembelajaran tidak lain bertujuan untuk bagaimana dapat berhasil

dalam kegiatan proses pembelajaran.

A. Saran-saran

Berdasarkan penelitian diatas ada beberapa saran yang dapat disampaikan

sebagai berikut:

1. Untuk para siswa SMAN 4 Kendari, kami menyarankan bahwa untuk

senantiasa mengamalkan Nilai-Nilai kebhinekaan dalam kehidupan sehari-

hari dalam bermasyarakat karena itulah yang menjadi semboyan NKRI ini

sehingga kita mampu menjadikan negeri ini menjadi damai, tentram, dan

sentosa tanpa adanya perselisihan antara satu sma lain.

2. Untuk para guru terutama guru PAI SMAN 4 Kendari, agar senantiasa

mendidik siswa-siswinya baik dari segi penanaman karakter, religiulitas,

dan tak kalah penting penanaman nilai-nilai kebhinekaan agar siswa-siswi

yang bersangkutan dapat memahami maupun menghargai segala

perbedaan yang ada, sehingga tidak menimbulkan terjadinya perselisihan

dantara satu sama lain.

3. Untuk kepala sekolah SMAN 4 Kendari, untuk senantiasa memantau dan

membuat program maupun kegiatan-kegiatan yang lebih spesifik berkaitan

dengan penanaman nilai-nilai kebhinekaan dengan rutin.


