
BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil riset penelitian dan pembahasan yang 

dilakukan dapat ditarik kesimpulan dari penelitian pelaksanaan dan 

problematika pembelajaran Pendidikan Religiusitas di SMAK Yos 

Soedarso Pati adalah sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan atau kegiatan belajar mengajar Pendidikan Religiusitas di 

SMAK Yos Soedarso secara keseluruhan sudah cukup baik. Guru 

Pendidikan Religiusitas sudah mempersiapkan dengan baik, termasuk 

pelaksanaan mengajar di kelas, menggunakan metode yang dapat 

mengaktifkan siswa atau suasana kelas, serta melaksanakan evaluasi 

yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

2. Problem yang dihadapi guru Pendidikan Religisitas adalah rendahnya 

tingkat pengetahuan agama siswa. Upaya yang dilakukan pihak 

sekolah untuk mengatasi problem tersebut adalah dengan melakukan 

pendalaman keagamaan setiap hari Jum’at. 

 

B. SARAN 

Berangkat dari semua pengamatan dan penelitian yang penulis 

lakukan, hendaknya ada beberapa hal yang harus penulis kemukakan 

sebagai bentuk saran, antara lain : 

1. Bagi sekolah 

SMAK Yos Soedarso Pati sebagai sebuah lembaga pendidikan 

multicultural, yang memiliki siswa dengan beragam keyakinan, 

seharusnya menyediakan guru Pendidikan Religiusitas lebih dari satu. 

Satu guru untuk mengajar sembilan kelas mulai dari kelas X sampai 

XII tidak efektif. 

2. Bagi guru 



Pendalaman keagamaan yang dilakukan sebagai upaya untuk 

meningkatkan pengetahuan agama siswa sudah baik. Tetapi 

seharusnya ini mencakup seluruh kelompok agama siswa. Dalam 

pendalaman agama ini hanya siswa yang beragama Katholik dan 

Kristen saja, sedangkan siswa Muslim dan Budha tidak dilakukan. 

3. Bagi siswa 

Pengetahuan agama yang dimiliki siswa harus selalu ditingkatkan. 

Jangan hanya mengharapkan mendapat pengetahuan di sekolah saja, 

tetapi di luar sekolah, di rumah, di lingkungan, dan dimanapun berada 

hendaknya selalu belajar. 

 

C. PENUTUP 

Dengan demikian, tiadalah kata yang terucap dari mulut dan hati 

penulis kecuali syukur kepada Allah SWT. Apa yang penulis lakukan 

tidak akan berarti dan tidak akan terlaksana tanpa campur tangan Allah 

sebagai Sang Pencipta. Tiadalah sesuatu yang diharap penulis kecuali 

ridlo-Nya. Karena ridlo inilah yang akan menghantarkan penulis meniti 

jalan kehidupan di hari ini dan yang akan datang.  

Penulis sadar bahwa yang telah dipaparkan dalam skripsi ini 

masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi bahasa, penulisan, 

ataupun isi yang terkandung. Oleh karena itu saan dan kritik yang bersifat 

membangun sangat diharapkan penulis demi kesempurnaan tulisan ini. 

semoga penelitian ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan 

umumnya pada pembaca. Amin. 

 

 

 

 

 


