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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan

1. Peran guru pendidikan agama Islam dalam mengembangkan suasana keagamaan

di SD N 3 Sukanegara Tanjung Bintang Lampung Selatan sudah dilakukan dan

mendapatkan hasil yang cukup baik melalui tugas utamanya yaitu mendidik,

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memberi teladan, menilai dan

mengevaluasi peserta didiknamun belum mendapatkan hasil maksimal.

2. - Faktor pendukung dalam mengembangkan suasana keagamaan di SD N 3

Sukanegara Tanjung Bintang Lampung Selatan, seperti guru pendidikan agama

Islam sudan memenuhi standar profesional, melakukan kegiatan-kegiatan PHBI,

shalat berjama’ah bersama disekolah dan lain sebagainya disambut antusias oleh

para siswa-siswi.

- Faktor penghambat dalam mengembangkan suasana keagamaan di SD N 3

Sukanegara Tanjung Bintang Lampung Selatan, guru pendidikan agama Islam 

sudah maksimal memberikan pengertian guna dan manfaatnya melaksanakan 

shalat zuhur berjama’ah, namun sarana musola dan tempat wudhu yang masih 

kurang memadai sehingga pelaksanaan shalat zuhur berjamaah kurang efektif, 

pada program mebiasakan salam masih memerlukan pembinaan kearah yang 

lebih baik karena siswa hanya rajin mengucapkan salam kepada kepala sekolah 

dan guru saja, sedangkan kepada sesama siswa masih belum diterapkan. Juga 

tak kalah pentingnya dengan pendirian musola diharapkan segera terselaikan 

agar dapat menampung seluruh siswa dari kelas 3 sampai kelas 6 untuk solat 

berjamaah setiap harinya, tanpa harus bergantian dan dengan adanya falitias 

yang memadai akan menjadikan lebih efektif. 

B. Rekomendasi

1. Kepala Sekolah SD N 3 Sukanegara Tanjung Bintang Lampung Selatan disarankan

untuk dapat lebih bersikap terbuka, mengikutsertakan guru-guru dalam berbagai hal

yang berhubungan dengan program pengembangan suasana keagamaan di

lingkungan sekolah.
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2. Kepada guru-guru disarankan dalam proses pembelajaran yang diterapkan kepada 

siswa baik disekolah, serta bersama-sama dengan guru PAI dalam mengembangkan 

suasana keagamaan di sekolah sehingga menjadi contoh tauladan di masyarakat. 

3. Kepada orang tua siswa-siswi harus mendukung program sekolah sebagai upaya 

mengembangkan suasana keagamaan terhadap siswa-siswi disekolah sehingga 

menjadi suatu kebiasaan yang baik dalam pertumbuhannya sampai ia dewasa kelak. 

4. Kepada siswa-siswi SD N 3 Sukanegara Tanjung Bintang Lampung Selatan, harus 

mematuhi peraturan sekolah dengan kedisiplinan, dan menjadikan sekolah sebagai 

lumbung ilmu pengetahuan yang tidak terlepas dari visi dan misi sekolag, serta 

berkosentrasi dalam proses pembelajaran dalam mencari ilmu pengetahuan serta 

dapat mengamalkan nilai-nilai yang bernuansa keagamaan baik di sekolah maupun di 

lingkungan rumah tangga dan masyarakat untuk meraih kebahagiaan di dunia 

maupun akhirat kelak. 

5. Hasil penelitiaan yang penulis lakukan masih terkesan terbuka untuk diuji ulang 

kembali dengan penelitian yang mendalam dan tolak ukur yang berbeda. 




