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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Secara umum program budaya religius di SMPN 44 Bandung sudah 

berjalan dengan optimal, baik mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan juga 

hasil dicapai. Namun secara khusus program budaya religius di SMPN 44 Bandung 

ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Profil Sekolah: SMPN 44 Bandung merupakan salah satu sekolah 

percontohan di Kota Bandung dalam hal program religius. Sekolah ini benar-

benar sudah menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter religius sesuai 

dengan standar tujuan pendidikan nasional, dan diimplementasikan melalui 

program budaya religius. 

2. Perencanaan program budaya religius mencakup aspek-aspek di antaranya; 

kebijakan sekolah, gagasan, latar belakang sejarah program budaya religius, 

tujuan yang akan dicapai, dan faktor-faktor lainnya yang dianggap mampu 

mendukung sebuah perencanaan program. 

3. Pelaksanaan program budaya religius ini meliputi; kebijakan sekolah yang 

mendukung program, tujuan dari program, adanya peran guru PAI yang 

sangat signifikan, ada tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaan kegiatan 

pembiasaan, dan juga ada hasil yang membuat siswa semakin rajin beribadah. 

4. Kendala yang dihadapi dalam mewujudkan program budaya religius ini yaitu: 

masalah sarana dan prasaran masih kurang mendukung, kurangnya semangat 

dan motivasi dari siswa, adanya perbedaan pandangan baik dari orang tua 

maupun dari siswa itu sendiri, teknisi yang kurang memadai, dan jumlah 

tenaga yang terbatas. 

5. Hasil program budaya religius di SMPN 44 Bandung yaitu di antaranya;  

siswa mendapat tambahan pengetahuan tentang agama Islam, siswa bisa 

memiliki kebiasaan beribadah tepat waktu, memiliki hafalan Alquran, berjiwa 

toleransi kepada siswa non muslim, lebih terlihat disiplin, lebih agamis, 

kreatis, jujur, bertanggung jawab, peduli terhadap lingkungan sekitar, dan 

kemungkinan besar bisa memiliki akhlakul karimah. 

5.2      Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mengajukan beberapa saran 

yang sekiranya dapat dijadikan masukan terhadap peran guru PAI dalam 

meningkatkan budaya religius di SMPN 44 Bandung yaitu: 
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1. Bagi Kepala Sekolah dan pengelola lembaga pendidikan, saran yang 

ditawarkan yaitu untuk lebih mengembangkan kegiatan-kegiatan religius dan 

pembiasaan yang ada. 

2. Bagi guru, dapat dijadikan masukan agar sabar dalam membina dan mendidik 

siswa dengan latar belakang yang berbeda-beda dan mengembangkan cara-

cara yang lebih kreatif dan inovatif sehingga budaya religius dapat terwujud 

dengan baik. 

3. Kepada segenap orang tua/wali murid diharapkan untuk dapat turut serta 

memberikan bimbingan dan motivasi kepada putra dan putrinya agar lebih 

memperdalam ilmu agama baik di lembaga formal maupun informal. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, untuk lebih memperhatikan kelemahan dari 

penelitian ini dalam hal keterbatasan secara teknis maunpun konten. Dan 

semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan khazanah ilmu 

pengetahuan dalam bidang pendidikan. 

 


