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BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. $impulau

Berdasarkan data dan pembahasan yang telah diuraikan

sebelumnya, rnaka dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat perbedaan yang signifikan antara komiknen

roligius pada mahasisr*'a Pakultas Tarbiyah dan Keguruan

(fTK) yang berlatar belakang pendidikan SMU dan MA

(pesantren), Kondisi ini terlihat dari rata,rata skor angket

mahasiswa FTK yang berlatar belakang pendidikan SMU

lebih kecil daripada rata=rata skor angket pada mahasis*a

FTK yang berlatar belakang pendidikan MA (pesantren).

2. Kualitas komitmen religius mahasiswa FTK yang berlatar

belakang pendidikan MA (pesantren) lebih tinggi

dibanding mahasiswa FTK yang berlatar belakang

pendidikan SMU, baik dari dimensi pengetahuan,

keyakinan dan pengalaman, sedangkan dalam pralfriknya

(komunal mahasiswa FTK yang berlatar belakang

pendidikan SMU Bandmg lobih tinggi dibandingkan pada

mahasiswa FTK yang berlatar belakang pendidikan MA

(pesantren).

3. Implikasi komitmen religius dalam pembelajaran

birnbingan dan konseling, khususnya dan pendidikan pada

umumnya, yaitu bahwa seorang konseli (peserta didik)
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m€rniliki karakteristik berbeda=beda dalam menghayati

agamany4 berikut ini: ada peserta didik (konseli)

beragama dengan kuat dan memiliki spiritualitas yang

cukup tinggr, ada juga sebaliknya. Setiap konseli atau

peserta didik merniliki tingkat agama yang

berbeda begitu juga tingkat respons yang berbeda

berkenaan agama dan spiritual. Dalam pendidikan,

khususnya bimbingan dan konseling, seorang konselor

harus bisa berpikir tentang kenyataan agama sebagai

sebuah continuum pada konseli (peserta didik) yang

sangat beqpegang teguh pada agarna dan hal ini bisa

dijadikan dasar atau pegangan dalam memberikan

birnbingan kepada peserta didik.

B. Reksmerda*i

Berdasmkan simpulan hasil penelitian di atas dapat

direkornendasikan hal.hal sebagai berikut.

1. Bagi para pendidik agar dalam proses pendidikannya

senantiasa mengintegrasikan proses pembelajarannya

dengan nilai-nilai agama dan memfasilitasi peserta

didiknya dengan aktivitas kcagamaan yang dapat

meningkatkan komitmen religiusnya dengan tidak

mengabaikan perkembangan jiwanya, di samping

kemampuan ilmiah yang dimilikinya, serta penguasaan

terhadap metode dan ketrampilan rnengajar.
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2. Bagi pffa peserta didik, senantiasa meningkatkan

komitmen religiusnya dengan senantiasa menambah

pengetahuaa, walryasan dan ilmu tentang aearrra yaflE

diyakininya dengan sungguh-sungguh dan niat yang tulus

dan ikhlas urrtuk mengharap keridaan Tuhannya dan

mengaplikasikan serta mempraktikkan ilmu pengetahuan

agiunanya dengan benar sesuai dengan peagetahuan

agama yang dimilikinya.
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