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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Merujuk pada hasil analisis data dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan 

bahwa tujuan penelitian telah tercapai, yaitu dengan diperolehnya program bimbingan dan 

konseling pribadi sosial berdasarkan profil kesadaran beragama. Selanjutnya, secara rinci 

terdapat beberapa kesimpulan yang berakitan dengan hasil penelitian, yaitu sebagai berikut. 

1. Pada umumnya Mahasiswa Jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam Fakultas Pendidikan 

Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Ajaran 2014/ 2015 

telah memiliki kesadaran beragama yang tinggi. Mahasiswa telah mengetahui 

kewajibannya sebagai hamba Allah Swt., akan tetapi dalam kefahaman terhadap hablun 

minnafs dan hablun minnallah masih pada tahap pengamalan insidental. 

2. Implikasi Bimbingan dan Konseling Pribadi Sosial Berdasarkan Kesadaran Beragama 

dapat memberikan gambaran secara umum menitik beratkan pada penguatan terhadap 

agama. 

 

B. Implikasi Bagi Bimbingan dan Konseling 

Landasan Agama merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada 

konselor tentang dimensi keagamaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku 

individu. Proses pelayanan yang diberikan pada setiap individu, konselor harus 

memperhatikan dimensi keagamaannya sehingga pemberian solusi akan sesuai dengan 

yang yakini, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama yang dianut. Seorang 

konselor sangatlah penting untuk memahami landasan agama secara baik karena konselor 

tidak hanya sekedar menuangkan pengetahuan ke otak saja atau pengarahan kecakapannya 

saja tetapi agama penting untuk menumbuh kembangkan moral, tingkah laku, serta sikap 
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siswa yang sesuai dengan ajaran agamanya. Kepribadian serta sikap jiwanya harus dapat 

mengendalikan tingkah lakunya dengan cara yang sesuai dengan ajaran dan tuntunan 

agamanya. Landasan religius dalam layanan bimbingan dan konseling ditekankan pada tiga 

hal pokok, sebagai berikut : 

a. Manusia sebagai makhluk Tuhan 

b. Sikap yang mendorong perkembangan dari perikehidupan manusia berjalan ke arah dan 

sesuai dengan kaidah-kaidah agama 

c. Upaya yang memungkinkan berkembang dan dimanfaatkannya secara optimal suasana 

dan perangkat budaya (termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi) serta kemasyarakatan 

yang sesuai dengan dan meneguhkan kehidupan beragama untuk membantu 

perkembangan dan pemecahan masalah. 

 

C. Rekomendasi 

Gambaran profil kesadaran beragama Mahasiswa Departemen Ilmu Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan 

Indonesia Tahun Ajaran 2014/ 2015 secara umum menunjukan pada tingkatan yang tinggi, 

akan tetapi pada kefahaman terhadap hablun minnafs dan hablun minnallah masih pada 

tahap pengamalan insidental. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan pengkajian 

lanjut guna meningkatkan bidang keilmuan dibidang bimbingan dan konseling.  

1. Bagi Jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam  

pada meningkatkan kepribadian pada para calon pendidik yakni Mahasiswa Jurusan 

Ilmu Pendidikan Agama Islam Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas 

Pendidikan Indonesia Tahun Ajaran 2014/ 2015, jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam 

perlu mengimplementasikan dalam peningkatan kesadaran beragama Mahasiswa Jurusan 

Ilmu Pendidikan Agama Islam Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas 
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Pendidikan Indonesia Tahun Ajaran 2014/ 2015 yang dapat dilakukan kerjasama dengan 

beberapa Unit Kegiatan Mahasiswa seperti tutorial. 

 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian dilakukan penelaahan gambaran kesadaran beragama berdasarkan faktor-

faktor yang mempengaruhi kesadaran beragama. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya dapat 

melakukan penelitian dengan tema : 

a. Meningkatkan kesadaran beragama Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, 

berkaitan dengan motto Universitas Pendidikan Indonesia yaitu religius. 

b. Meneliti cara menampilkan akhlak mulia bagi calon pendidik Mahasiswa Universitas 

Pendidikan Indonesia. 

 


