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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisa dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi yang telah dilakukan guru pembimbing dalam pencapaian

perkembangan religius siswa

a. Guru Pembimbing memberikan pemahaman tentang Aturan–aturan

dalam Islam.

b. Guru pembimbing menjelaskan tentang pokok–pokok ajaran agama.

c. Guru Pembimbing memberikan contoh–contoh hubungan menurut ajaran

agama

d. Menggunakan poster yang bernuansa religious

e. Mengunakan kotak masalah

f. Pembiasaan penanaman nilai–nilai religius dalam pergaulan di sekolah.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi guru pembimbing dalam

pencapaian perkembangan religius

a. Faktor Pendukung

1. Kepedulian kepala sekolah dalam bentuk komunikasi

2. Program sekolah yaitu IMTAQ (Pidato, pembacaan asmaul husna

dan yasinan), Infak Jumat, Sholat zuhur berjamaah, tadarus sebelum

jam pertama dimulai.

3. Sarana dan prasarana sekolah yaitu masjid.
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b. Faktor penghambat (kendala)

1. Waktu tatap muka yang kurang hanya 1 jam pelajaran perminggu

setiap kelasnya

2. Kepedulian orang tua yang masih kurang.

3. Keinginan individu untuk mengikuti layanan BK

4. Perlengkapan fisik Bk belum lengap yaitu printer dan komputer.

5. Kerjasama guru pembimbing yang belum maksimal dengan guru

mata pelajaran agama Islam.

B. Saran

1. Kepada peneliti selanjutnya merekomendasikan untuk meneliti pada tahap

perilaku religius siswa, karena peneliti baru melakukan penelitian sebatas

tahap strategi guru pembimbing.

2. Hendaknya guru pembimbing melakukan kerjasama yang intensif dan

mendalam baik itu kepada guru mata pelajaran maupun orang tua agar

pencapaian perkembangan religius siswa bisa maksimal.

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru pembimbing sudah melakukan

strategi terhadap pencapaian perkembangan religius siswa namun ada

beberapa strategi yang belum dijalankan oleh guru pembimbing. Dalam hal

ini guru pembimbing hendaknya melakukan seluruh strategi yang ada

sehingga strategi yang dilakukan benar–benar mencapai tujuan yang

diharapkan.
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4. Kepada sekolah hendaknya membangun labor agama agar siswa bisa

mengembangkan kemampuan religiusnya dengan baik.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan terutama bagi

peneliti sendiri. Atas segala bantuan dari semua pihak, penulis mengucapkan

terimakasih yang tidak terhingga dan semoga allah membalas dengan

memberikan balasan yang sempurna. Amin


