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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

diuraikan, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Model penanaman nilai-nilai religisuitas pada siswa di SD Negeri 

Kaliangkrik menggunakan berbagai model. Pertama, model 

pembiasaan yaitu mengajarkan nilai kepada peserta didik dengan 

cara menyajikan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran melalui 

penjelasan seperlunya, gerakan-gerakan, perbuatan dan ucapan 

yang dilakukan secara berulang-ulang. Kedua,model collective 

worship  yaitu memebrikan pengajaran kepada peserta didik 

dengan beribadah secara berjma’ah. Ketiga, model desicion 

making (pembuatan keputusan) dengan memberikan pengajaran 

mengenai nilai, motivasi dan tindakan yang sudah diberikan oleh 

pendidik. Keempat, model deduktif yaitu cara menyajikan nilai-

nilai kebenaran (ketuhanan dan kemanusiaan) dengan jalan 

menguraikan konsep tentang kebenaran agar dipahami oleh 

peserta didik. Kelima, model induktif yakni dalam penanaman 

nilai-nilai dimulai dengan mengenalkan kasus-kasus dalam 

kehidupan sehari-hari kemudian ditarik maknanya secara hakiki 
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tentang nilai-nilai kebenaran yang berada dalam kehidupan 

tersebut.  

2. Hasil yang dicapai dalam menanamkan nilai-nilai religiusitas pada 

siswa di SD Negeri Kaliangkrik Kabupaten Magelang sudah sudah 

sangat baik dan maksimal, hal itu bisa dilihat dari beberapa 

indikator yang sudah tercapai, seperti terbentuknya sikap 

hubungan yang baik antara siswa dengan Tuhan-Nya yaitu dengan 

melaksanakan shalat wajib secara tepat waktu dan mempunyai 

hubungan yang baik antar sesama, yaitu terbiasa berperilaku 

sopan, santun baik pada teman maupun orang yang lebih tua, 

antusiasme belajar PAI meningkat, serta berprestasi dalam bidang 

keagamaan. Namun terdapat perbedaan sikap setiap kelasnya, 

kelas yang lebih tinggi tingkatannya dalam pelaksanaan kegiatan 

religiusitas cenderung menunda (merasa sudah pernah) meskipun 

tanpa diperintah lagi. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan kesimpulan 

diatas, maka penulis memberikan saran kepada beberapa pihak, di 

antaranya adalah sebagai berikut: 

1. Bagi guru SD Negeri Kaliangkrik 
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a. Penyampaian materikeagamaan harus lebih bisa memberikan 

model dan metode yanag bervariasi agar siswa tidak bosan 

saat proses pembelajaran berlangsung. 

b. Penyampaian materi keagamaan harus sesuai dengan usia dan 

kemampuan siswa. 

2. Bagi siswa SD Negeri Kaliangkrik 

Disarankan bagi seluruh siswa untuk senantiasa mengikuti 

setiap kegiatan yang diselenggarakan di sekolahdengan baik dan 

penuh kesadaran serta lebih meningkatkan semangat 

beribadahnya. 

3. Untuk peneliti selanjutnya  

Saran untuk peneliti selanjutnya hendaknya menyempurnakan 

penelitian tentang model penanaman nilai religiusitas pada siswa 

di SD Negeri Kaliangkrik dengan mengadakan penelitian lebih 

lanjut dari segi lain sehingga dapat memberikan gambaran yang 

lebih baik tentang model penanaman nilai religiusitas di SD 

Negeri Kaliangkrik. 

 

 

  


