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BAB V 

KESIMPULAN, LIMITASI DAN REKOMENDASI 

5.1. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian dan menganalisa data-data yang 

diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, secara garis besar 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

5.1.1 Strategi guru PAI dalam menanamkan nilai-nilai toleransi pada 

siswa SMA Negeri 9 Kendari 

Di antara strategi yang digunakan guru PAI dalam menanamkan 

nilai-nilai toleransi di SMA Negeri 9 Kendari adalah strategi 

ekspositori, strategi pembelajaran berbasis masalah, strategi 

pembelajaran kontekstual (contextual teaching learning), 

membentuk kelompok-kelompok diskusi saat pembelajaran, dan juga 

memberikan tauladan yang baik pada siswa berupa menghormati 

orang yang beragama lain. 

5.1.2 Kendala guru PAI dalam menanamkan nilai-nilai toleransi pada 

siswa SMA Negeri 9 Kendari serta solusinya 

Kendala yang dihadapi guru dalam penelitian ini ada dua secara 

garis besarnya. Pertama siswa yang susah diatur dan tidak 

mendengar, siswa seperti ini dapat menjadi kendala karena mereka 

tidak memperdulikan nasehat dari gurunya dan malah 

mengabaikannya. Dan yang kedua adalah siswa yang sering 

mengikuti kajian-kajian di luar sekolah sehingga menjadi fanatik 

terhadap agama, sikap fanatik akan menjadikan siswa memiliki sikap 
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yang keras terhadap agama lain, sehingga menurunlah nilai dan 

sikap toleransi antar sesama. 

Adapun solusi dari kendala pertama adalah dengan menasehatinya, 

memberikan pemahaman yang benar akan pentingnya toleransi, serta 

memberikan pemahaman bahwa semua kita di sini adalah 

bersaudara. Dan kendala kedua dapat diatasi dengan melakukan 

pendekatan khusus kepada siswa yang bersangkutan, menanyakan 

tentang kajian yang diikutinya, dengan siapa dia mengikuti kajian 

dan lain sebagainya. 

5.2. Limitasi 

Selama melakukan penelitian ini terdapat beberapa kendala atau 

hambatan. Adanya pandemi Covid-19 yang menyebar hampir ke seluruh 

daerah di Indonesia menjadi satu kendala yang benar-benar menghambat 

dalam proses penelitian ini. Pada saat pandemi sekarang ini semua sekolah 

diliburkan dan hanya melakukan pembelajaran dari rumah, hal ini menjadi 

penghambat bagi peneliti dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. 

Sebenarnya dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan metode 

wawancara, observasi dan dokumentasi, namun karena pandemi yang masih 

melanda sehingga menjadikan peneliti tidak menggunakan metode 

observasi, karena pembelajaran berlangsung dari rumah dan peneliti tidak 

mungkin melakukan observasi dari rumah masing-masing siswa dan guru 

5.3. Rekomendasi 

5.3.1 Pihak sekolah diharapkan agar selalu menanamkan dan 

mengingatkan mengenai nilai-nilai toleransi pada siswa-siswanya 
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suapaya tercipta suasana yang rukun dan damai baik di dalam 

sekolah maupun di luar sekolah. 

5.3.2 Guru pendidikan agama Islam diharapkan agar selalu memberikan 

nasehat dan tauladan yang baik kepada siswa-siswanya dalam 

berinteraksi dengan non muslim. 

5.3.3  Guru pendidikan agama Islam diharapkan agar senantiasa 

mengawasi siswa-siswanya, dengan siapa dia berteman. Jangan 

sampai ada siswa yang karena mengikuti kajian-kajian di luar 

sekolah sehingga menjadikannya fanatik dalam agama dan keras 

terhadap non muslim. 

5.3.4 Untuk siswa-siswa sangat diharapkan agar terus menjalin hubungan 

yang baik dan harmonis dengan sesama siswa yang non muslim 

selama mereka tidak mengganggu, sehingga siswa muslim tidak 

keras dan intoleransi kepada siswa yang non muslim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


