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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian oleh penulis mengenai Upaya 

Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menanamkan Sikap Toleransi 

Bergama Di SMA N 2 Rembang Tahun Ajaran 2020/2021, melalui 

teknik pengumpulan data dengan cara metode wawancara, observasi 

dan dokumentasi, kemudian mengolah dan menganalisis data 

sebagaimana telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Upaya guru pendidikan agama Islam dalam menanamkan sikap 

toleransi beragama siswa di SMA N 2 Rembang diantaranya 

adalah pertama, Penanaman Nilai Melalui Pembelajaran Kedua, 

Kegiatan Bersama. Ketiga, Kegiatan Ekstrakulikuler Pramuka, 

Halaqah dan An-nisa dan Keempat, Tata Tertib Khusus dalam 

Pembelajaran PAI. 

2. Faktor pendukung guru Pendidikan Agama Islam dalam 

menanamkan sikap toleransi beragama di SMA N 2 Rembang 

antara lain: guru Pendidikan Agama Islam yang kompeten dan 

kebijakan kepala sekolah. 

3. Faktor penghambat guru Pendidikan Agama Islam dalam 

menanamkan sikap toleransi beragama pada siswa di SMA 

Negeri 2 Rembang adalah sebagai berikut: kurangnya jam 

pembelajaran Pendidika Agama Islam dan kondisi keluarga yang 

heterogen. 

 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan dan data yang ditemukan, maka untuk 

menginternalisasikan nilai-nilai toleransi antar umat beragama di 

SMA Negeri 2 Rembang, ada beberapa saran yang perlu disampaikan 

kepada berbagai pihak terkait yang berkepentingan antara lain:  

1. Kepada pimpinan sekolah hendaknya menambah jam pelajaran 

pendidikan agama Islam. Paling sedikit 3 jam pelajaran selama 

seminggu. Sehingga  penyampaian materi pembelajaran PAI dan 

penginternalisasian nilai-nilai  

toleransi antar umat beragama dapat berjalan dengan optimal.  

2. Kepada pimpinan sekolah hendaknya tidak hanya 

menyelenggarakan pendidikan agama Islam, namun juga harus 

menyelenggarakan pendidikan agama Kristen, Khatolik dan Hindu 

secara rutin. Sehingga siswa non muslim juga memperoleh 

pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya.   
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C. Penutup  
Dengan mengucap hamdalah dan rasa syukur atas segala 

rahmat dan taufiknya yang diberikan oleh Allah SWT yang telah 

memberikan semua karunianya, sehingga penulis bisa menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam 

Menanamkan Sikap Toleransi Bergama Di SMA N 2 Rembang Tahun 

Ajaran 2020/2021”. Selanjutnya shalawat serta salam kita haturkan 

kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauldan 

yang selalu kita nantikan syafa’atnya pada hari akhir nanti. Aamiin. 

 


