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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah peneliti mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data 

yang diperoleh tentang “Implementasi Budaya Keagamaan dalam 

Menumbuhkan Sikap Sosial Peserta Didik di SMPN 1 Campurdarat 

Tulungagung” maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Bentuk Implementasi Budaya Keagamaan dalam Menumbuhkan Sikap 

Sosial Peserta Didik di SMPN 1 Campurdarat Tulungagung  

Bentuk implementasi budaya religius yang ada di SMPN 1 

Campurdarat berupa budaya habluminallah yaitu hubungan manusia 

dengan Allah SWT, seperti shalat dhuha, tadarrus al-Qur‟an dan 

rutinan jumat pon. Budaya habluminannas yaitu hubungan manusia 

dengan manusia lainnya, misalnya 5s (senyum, sapa, salam, sopan dan 

santun),  

2. Hambatan Implementasi Budaya Keagamaan dalam Menumbuhkan 

Sikap Sosial Peserta Didik di SMPN 1 Campurdarat Tulungagung 

Hambatan yang terjadi di SMPN 1 Campurdarat di karenakan faktor 

internal dan eksternal. Faktor internalnya berupa rasa malas yang 

muncul dari diri peserta didik, kesehatan fisk dari peserta didik dan 

emosi peserta didik yang masih sering berubah-ubah. Faktor 

eksternalnya bisa disebabkan pengaruh dari keluarga dan lingkungan 
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tempat tinggalnya. Selain itu bisa disebabkan karena sarana prasarana 

yang belum sepenuhnya mendukung kegiatan keagamaan. Kemudian 

untuk alokasi waktu mapel PAI yang terbatas sehingga membuat 

internalisasi nilai-nilai religius tidak maksimal.  

3. Dampak Implementasi Budaya Keagamaan dalam Menumbuhkan 

Sikap Sosial Peserta Didik di SMPN 1 Campurdarat Tulungagung 

Dampak dari implementasi budaya keaganaan di SMPN 1 

Campurdarat  memberikan dampak positif.  Memberikan dampak 

positif pada sikap kereligiusan peserta didik meningkatkan keimanan 

peserta didik, menjadikan peserta didik selalu mengingat Allah SWT. 

Dan memberikan dampak positif pada sikap sosial beserta didik, selain 

menumbuhkan sikap sopan santun dan ramah juga berdampak pada  

kepedulian sosial peserta didik terhadap orang-orang di sekitarnya.  

B. Saran  

1. Bagi Kepala SMPN 1 Campurdarat Tulungagung 

Melakukan perbaikan-perbaikan untuk mewujudkan visi dan 

misi sekolah. Lebih aktif memantau kegiatan-kegiatan yang ada di 

sekolah dan memantau perkembangan sikap peserta didik. Menjalin 

hubungan baik dengan semua warga sekolah serta saling 

memberikan motivasi.  
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2. Bagi Guru PAI  SMPN 1 Campurdarat Tulungagung 

Senantiasa saling bekerjasama antar guru PAI untuk 

mendampingi, mengontrol dan memberikan motivasi pada peserta 

didik. Tidak hanya menyampaikan teori akan tetapi juga meberikan 

bukti melalui keteladanan yang bisa dituran peserta didik. 

3. Bagi Peserta Didik 

Mengikuti proses KBM dengan baik, istiqamah untuk 

mengimplementasikan budaya keagamaan baik di lingkungan sekolah 

maupun di lingkungan rumah. Berinteraksi baik dengan sekitarnya 

dan mempunyai kepedulian sosial terhadap sesama.   

4. Bagi Peneliti Lain  

Mengkaji lebih dalam mengenai implementasi budaya religius 

dalam Menumbuhkan sikap sosial peserta didik dengan 

Menumbuhkan fokus penelitian sehingga mendapatkan temuan 

penelitian yang lain untuk melengkapi penelitian ini. 




