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BAB V 

SIMPULANDAN REKOMENDASI 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab 

IV, maka pada bab V ini penulis akan merumuskan beberapa kesimpulan dari 

pembahasan hasil penelitian. Selanjutnya, pada bagian akhir penulis mengajukan 

beberapa saran atau rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait. 

A. Simpulan 

1. Simpulan Umum 

Pembinaan keagamaan merupakan salah satu model pembinaan bermuatan 

ajaran dan nilai-nilai agama yang diterapkan di SMP Negeri 44 Bandung sebagai 

upaya sekolah untuk meminimalisir dan mengatasi berbagai kenakalan remaja, 

serta melatih dan membiasakan siswa untuk melaksanakan kebiasaan-kebiasaan 

yang baik serta membina siswa dalam segi akhlak dan karakter sehingga siswa 

memiliki akhlak dan kepribadian yang baik dan mampu berperilaku sesuai dengan 

norma agama maupun norma hukum yang berlaku. Berdasarkan pembahasan hasil 

penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengembangan sikap toleransi melalui 

pembinaan keagamaan dalam memantapkan civic disposition siswa berhasil 

membina siswa untuk mengembangkan sikap toleransinya dengan baikdalam 

berbagai kegiatan di lingkungan sekolah, yakni dalam pelaksanaan pembinaan 

keagamaan, dalam pembelajaran PKn, dan dalam kegiatan ekstrakurikuler. 

2. Simpulan Khusus 

Berdasarkan rumusan kesimpulan umum di atas, diperoleh kesimpulan 

khusus sebagai berikut: 

1. Pembinaan keagamaan yang diterapkan di SMP Negeri 44 Bandung meliputi 

pembinaan keagamaan untuk siswa muslim dan pembinaan keagamaan untuk 

siswa non muslim. Pembinaan keagamaan untuk siswa muslim terdiri dari 

program yang menjadi 4 keunggulan utama SMP Negeri 44 Bandung yakni 

Asmaul Husna dan sholawat, sholat dhuha bersama, sholat dzuhur berjamaah, 
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dan hafalan 4 surat 4 ayat. Kemudian, pembinaan keagamaan untuk siswa non 

muslim yaitu kajian dan diskusi sesuai dengan agama yang dianut.  

2. Pelaksanaan pembinaan keagamaan yang diterapkan di SMP Negeri 44 

Bandung terbagi ke dalam dua waktu yaitu pada pagi hari pukul 06.45-07.15 

WIB meliputi Asmaul Husna dan Sholawat, sholawat dhuha bersama dan 

hafalan 4 surat 4 ayat, serta pada siang hari pada pukul 11.30-12.30 WIB 

meliputi sholat dzuhur berjamaah yang ditutup dengan sholawat dan dzikir 

bersama, dan kajian serta diskusi bagi siswa non muslim. Pembinaan 

keagamaan tersebut wajib diikuti oleh seluruh warga sekolah yakni siswa 

kelas VII, VIII, dan IX, guru, kepala sekolah beserta jajarannya, dan tenaga 

kependidikan lainnya. 

3. Bentuk pengembangan sikap toleransi melalui pembinaan keagamaan yang 

tercermin dalam kegiatan di lingkungan sekolah dapat diamati dari perkataan 

dan perbuatan yang ditunjukkan oleh siswa selama pelaksanaan pembinaan 

keagamaan, dalam pembelajaran PKn, dan dalam kegiatan ekstrakurikuler 

PMR. Bentuk pengembangan sikap toleransi yang tercermin saat pelaksanaan 

pembinaan keagamaan yakni toleransi antar umat beragama, meliputi saling 

menghormati dengan antar teman yang berbeda agama, tidak mengejek dan 

menjauhi teman yang berbeda agama, dan menghargai teman yang sedang 

menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Dalam pembelajaran PKn, 

pengembangan sikap toleransi meliputi mampu dan mau bekerja sama dengan 

siapapun, menghargai dan menerima perbedaan pendapat teman, kesediaan 

dapat menerima kekurangan dan mau memaafkan kesalahan orang lain, tidak 

mengolok-olok (bully) teman, dan saling membantu jika ada teman yang 

kesulitan dalam belajar. Kemudian, dalam kegiatan ekstrakurikuler PMR 

meliputi mampu bekerja sama dengan sesama anggota ekstrakurikuler, 

berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan, tidak menggunakan 

prinsip senioritas, dan memberikan kesempatan kepada sesama anggota 

ekstrakurikuler untuk mengemukakan pendapat.  

4. Faktor pendukung dan penghambat pengembangan sikap toleransi siswa 

melalui pembinaan keagamaan dalam memantapkan civic disposition siswa 

terdiri dari faktor pendukung meliputi kebijakan sekolah termasuk di 
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dalamnya program-program sekolah seperti pembinaan keagamaan dan 

peringatan hari besar keagamaan, kesadaran diri sendiri seperti kemauan dari 

dalam diri siswa untuk melaksanakan pembinaan keagamaan dengan penuh 

kesadaran, keteladanan guru, pedoman kurikulum yang mengintegrasikan 

nilai-nilai karakter ke dalam mata pelajaran, serta lingkungan yang kondusif. 

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat meliputi faktor internal siswa 

seperti kurang harmonisnya di lingkungan keluarga dan egoisme, serta faktor 

eksternal siswa seperti pengaruh negatif dari teman untuk tidak ikut 

berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di sekolah. 

 

B. Rekomendasi 

Dengan mempertimbangkan hasil penelitian, maka penulis 

merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Sekolah 

a. Sekolah hendaknya tetap melanjutkan, mempertahankan, dan 

meningkatkan pembinaan keagamaan yang sudah berjalan dengan baik 

agar menjadi lebih baik lagi.  

b. Menambah jumlah kegiatan pembinaan dengan mengadakan kembali 

kegiatan pembinaan di dalam kelas yaitu tausiyah yang disampaikan oleh 

siswa sebelum pembelajaran dimulai sebagai upaya lebih dalam memupuk 

watak siswa khususnya sikap toleransi.  

c. Sekolah hendaknya mengevaluasi secara rutin terkait pelaksanaan 

pembinaan keagamaan dan berbagai kegiatan lainnya di sekolah termasuk 

pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler untuk meminimalisir dan 

mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi selama kegiatan berlangsung. 

2. Bagi Guru 

a. Seluruh guru di sekolah hendaknya turut melaksanakan pembinaan 

keagamaan sebagai upaya memberikan teladan atau contoh yang baik agar 

siswa semakin antusias dalam melaksanakan pembinaan keagamaan.  

b. Guru PKn hendaknya selalu memperhatikan aspek afektif siswa khususnya 

sikap toleransi siswa dengan mengintegrasikan nilai-nilai toleransi ke 

dalam renacana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 
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c. Guru PKn hendaknya selalu memberikan contoh pengamalan sikap 

toleransi yang baik dalam pembelajaran maupun di luar kelas.  

3. Bagi Siswa  

a. Hendaknya siswa lebih giat dan khidmat saat melaksanakan program 

pembinaan keagamaan. 

b. Hendaknya siswa mampu menerapkan pembinaan keagamaan yang 

dilaksanakan di sekolah untuk dilaksanakan secara rutin di rumah.  

c. Hendaknya siswa muslim dengan non muslim tetap mengembangkan sikap 

toleransi secara baik sehingga dapat menjalin hubungan dan kerja sama 

yang lebih harmonis.  

d. Siswa harus dapat mengaplikasikan sikap toleransi tidak hanya di 

lingkungan sekolah, melainkan di lingkungan keluarga serta di lingkungan 

masyarakat.  

4. Bagi Departemen PKn 

a. Departemen PKn hendaknya dapat terus mengembangkan tujuan dari 

Pendidikan Kewarganegaraan serta mengoptimalkan kompetensi 

kewarganegaraan, salah satunya civic disposition dalam kerangka teoritik 

maupun praktik.  

b. Menjadi rujukan atau contoh bahwa melalui pembinaan keagamaan dapat 

mengembangkan sikap toleransi siswa sebagai upaya memantapkan civic 

disposition siswa.  

5. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya hendaknya melakukan penelitian mengenai 

pembinaan toleransi melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

sehingga akan menjadi referensi tentang metode pembelajaran PKn yang 

dapat membangkitkan sikap toleransi siswa. 

 


