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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang sudah dipaparkan dalam 

bab IV dan memperhatikan fokus penelitian yang diajukan dalam bab I, maka 

dapat ditetapkan kesimpulan seperti di bawah ini. 

1. Strategi menyusun desain pembiasaan perilaku religius  

Strategi menyusun desain pembiasaan perilaku religius, 

diantaranya melalui kegiatan rapat sekolah, melalui kegiatan belajar-

mengajar bersama siswa, guru pendidikan agama Islam menerapkan 

pembiasaan berperilaku religius, guru pendidikan agama Islam 

menambah jam untuk kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan 

keagamaan, adanya dukungan dan kerjasama antara Guru pendidikan 

agama Islam dengan warga sekolah, Di bulan ramadhan pihak sekolah 

mengundang pemateri dari luar sekolah dengan tujuan untuk menambah 

wawasan ilmu agama Islam, dan kepala sekolah memberikan kesempatan 

penuh kepada guru pendidikan agama Islam dalam menyusun program 

kegiatan keagamaan. 

2. Strategi implementasi pembiasaan perilaku religius  

Implementasi pembiasaan perilaku religius yang di kembangkan di 

sekolah berasal dari program-program kegiatan keagamaan yang telah 

disusun oleh guru pendidikan agama Islam dan di sepakati oleh semua 

warga sekolah, kemudian siswa menerapkannya secara bertahap dan 
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selalu berkelanjutan. Kegiatan keagamaan tersebut terdiri dari: shalat 

dhuhur, shalat dhuha, bersalaman dengan bapak ibu guru, mengucapkan 

salam, berdoa, membaca surat-surat Al-Qur’an diantaranya membaca 

Q.S. Al-waaqi’ah, membaca surat-surat pendek, dan tartil Al-Qur’an, 

mendengarkan kultum, Infak, kegiatan ekstrakurikuler keagamaan, 

Istighosah, peringatan hari besar Islam (PHBI), kegiatan insedental yaitu 

ta’ziyah dan menjenguk orang sakit, memakai seragam yang menutup 

aurat. Selanjutnya kegiatan yang sudah diterapkan oleh siswa di sekolah 

dapat menjadi kebiasaan yang baik bagi diri setiap siswa dan dapat 

dikembangkan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itulah 

termasuk tujuan yang ingin dicapai dan menjadi harapan pihak sekolah.  

3. Strategi mengevaluasi pembiasaan perilaku religius  

Pembiasaan perilaku religius diharapkan mampu membentuk 

pribadi muslim bagi diri siswa. Dalam melakukan evaluasi guru 

pendidikan agama Islam mengamati perilaku siswa sehari-hari di sekolah 

untuk mencari tahu dampak dari penerapan pembiasaan perilaku religius, 

selanjutnya melaksanakan kegiatan rapat sekolah bersama rekan-rekan 

guru dan kepala sekolah, rapat dilakukan untuk mengetahui dampak dari 

proses kegiatan keagamaan di sekolah, Guru pendidikan agama Islam 

selalu mengevaluasi perilaku siswa setiap minggu, dengan melihat 

catatan-catatan perilaku siswa setiap hari, melalui buku catatan siswa 

guru bisa langsung cepat mengetahui perkembangan siswa dan dapat 

mengontrol siswa yang bertingkah laku tidak baik.  
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B.  Implikasi Penelitian 

Penelitian ini tentunya akan didukung oleh strategi pembiasaan perilaku 

religius yang telah peneliti temukan saat berada dalam lapangan, secara garis 

besar implikasi penelitian ini dibedakan menjadi dua bagian yakni secara 

teoritis dan secara praktis: 

1. Implikasi Teoritis 

a. Strategi pembiasaan perilaku religius merupakan strategi yang baik 

dan harus diterapkan di lembaga pendidikan yang nantinya dapat 

diterapkan di dalam lingkungan masyarakat. Karena lembaga 

pendidikan bertugas menanamkan nilai-nilai agama kepada setiap diri 

siswa. Dalam menanamkan nilai-nilai agama tidak cukup hanya 

melalui pembelajaran  dikelas saja, karena pembelajaran yang ada 

dikelas kebanyakan hanya menanamkan aspek kognitif saja. 

Seharusnya dalam menerapkan pembelajaran agama untuk kehidupan 

sehari-hari guru harus menanamkan secara menyeluruh antara 

kognitif, psikomotorik, dan afektif siswa. 

b. Strategi pembiasaan perilaku religius merupakan sarana untuk 

mengembangkan proses pembelajaran pendidikan agama Islam, di 

dalam proses pembelajaran siswa tidak hanya menerima materi saja, 

tapi juga di tuntut untuk bisa mempraktikkan materi tersebut. Jadi 

pendidikan agama Islam tidak hanya mengarah pada aspek kognitif 

saja, tapi juga mengarah kepada aspek afektif. 

2. Implikasi Praktis 
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Strategi pembiasaan perilaku religius diharapkan dapat mampu 

meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas, 

khususnya dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Proses 

pembelajaran tersebut dapat meningkat karena di sekolah terdapat 

program kegiatan keagamaan, serta pihak guru selalu melakukan evaluasi 

untuk memperbaiki program yang belum berjalan dengan lancar. Dengan 

adanya evaluasi dapat menyempurnakan dan memperbaiki program 

kegiatan keagamaan. 

C.   Saran 

Berdasarkan temuan dan kesimpulan di atas, maka peneliti hendak 

mengajukan beberapa saran terutama kepada pihak yang terkait agar mampu 

mengembangkan program yang berkaitan dengan keagamaan, sebagai 

berikut: 

1. Kepala SMPN 1 Kampak dan SMPN 1 Gandusari. 

Supaya selalu mempertahankan kegiatan keagamaan yang telah 

diterapkan di kedua lembaga sekolah tersebut, selanjutnya mampu 

menggerakkan warga sekolahnya untuk senantiasa mendukung dan mau 

bekerja sama dalam setiap program kegiatan yang berkaitan dengan 

keagamaan, serta mampu mengadakan inovasi-inovasi baru agar dapat 

mengembangkan pembiasaan perilaku religius yang ada di sekolah dan 

menjadikan kegiatan keagamaan sebagai program wajib yang harus 

selalu dilaksanakan oleh siswa beserta warga sekolah, untuk menuju 

lembaga pendidikan yang bernuansa Religius. 



274 
 

2. Guru SMPN 1 Kampak dan SMPN 1 Gandusari. 

Supaya lebih bersabar dalam membimbing siswanya dan juga guru 

harus lebih memperdulikan siswa yang tidak mau melaksanakan kegiatan 

keagamaan yang ada di sekolah walaupun hanya satu atau dua siswa saja. 

Sebagai guru juga harus mampu memberikan motivasi dalam setiap 

kegiatan keagamaan agar siswa semangat dalam menjalankannya dengan 

hati yang tulus tanpa ada paksaan, selain itu guru juga harus menjadi 

teladan yang baik bagi siswa-siswanya. 

3. Siswa SMPN 1 Kampak dan SMPN 1 Gandusari. 

Supaya selalu mematuhi dan melaksanakan kegiatan keagamaan di 

sekolah, karena kegiatan tersebut akan berdampak positif bagi diri siswa, 

maka sebaiknya siswa harus mengamalkan ilmu yang diterima 

sekolahnya untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.  

4. Orang tua siswa SMPN 1 Kampak dan SMPN 1 Gandusari. 

Supaya lebih memperhatikan perilaku-perilaku anaknya ketika 

dirumah, agar tidak berperilaku menyimpang dari nilai agama, 

seharusnya orang tua juga menanamkan perilaku yang berkaitan dengan 

keagamaan, diantaranya yaitu orang tua sebaiknya senantiasa mengajak 

anaknya untuk membiasakan berjabat tangan dan sekaligus mengucapkan 

salam saat berpergian, berdo’a sesudah dan sebelum makan, dan selalu 

menjalankan shalat fardhu dirumah atau mengajak keluar menuju masjid. 

5. Peneliti yang akan datang. 
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Mengingat bahwa hasil penelitian ini masih memiliki kekurangan 

tertentu, sehingga supaya hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu 

rujukan yang bermanfaat; maka sebaiknya peneliti selanjutnya dapat 

memberikan sebuah relasi baru mengenai strategi pembiasaan perilaku 

religius siswa. 

 

 

 


