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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari internalisasi nilai-nilai 

pendidikan multikultural melalui pembelajaran pendidikan agama islam di 

SMPN 1 Mlonggo Jepara adalah sebagai berikut : 

1. Nilai-nilai pendidikan Multikultural yang di Internalisasikan  melalui 

pembelajaran PAI di SMPN 1Mlonggo Jepara ada 5, yaitu pertama, 

membangun paradigma keberagamaan inklusif, tercermin dalam 

kebijakan sekolah yaitu dalam perayaan hari besar keagamaan semua 

agama di rayakan, tidak hanya islam tetapi juga kristen seperti hari 

natal dan paskah. Kedua, membangun sikap sensitif gander, yaitu 

keterlibatan perempuan di dalam mengisi pos-pos penting dalam stuktur 

organisasi sekolah. Ketiga, membangun pemahaman kritis terhadap 

ketidakadilan dan perbedaan status sosial, yaitu pendidik selalu 

bersikap objektif terhadap siswa tidak pernah memandang dari Status 

sosial peserta didik baik anak orang kaya, kekurangan. Keempat, 

Membangun sikap anti Diskriminasi Etnis, sekolah berusaha 

menyeimbangkan antara hak agama islam dan non islam yaitu dengan 

memberikan fasilitas dan kebutuhan yang sama, seperti fasilitas tempat 

ibadah dan belajar. Kelima, Menghargai perbedaan kemampuan, 
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pendidik tidak pernah membeda-bedakan  antara peserta didik yang satu 

dengan lainnya. Baik itu siswa yang cerdas maupun kurang cerdas. 

2. Proses Internalisasi pendidikan Multikultural melalui pembelajaran PAI 

di SMPN 1 Mlonggo Jepara yaitu dari perencanaan terkait RPP sudah 

menggunakan kurikulum 2013 dan dalam mengajar, guru selalu 

berusaha menghubungkan materi pelajaran PAI dengan pendidikan 

multikultural, ketika Proses pembelajaran Pendidik membebaskan siswa 

non muslim untuk ikut di kelas atau belajar di perspustakaan, pendidik 

berusaha mereduksi atau mengurangi prajudis ketika menerangkan 

materi yang berkaitan dengan akidah dengan cara mengganti istilah-

istilah universal, serta berusaha bersahabat dengan siswa non muslim di 

kelas . 

3. Faktor pendukung dan penghambat Internalisasi Nilai-nilai pendidikan 

Multikultural melalui pembelajaran PAI di SMPN 1Mlonggo Jepara 

yaitu :  

a. Faktor pendukung Internalisasi pendidikan Multikultural melalui 

pembelajaran PAI di SMPN 1Mlonggo Jepara adalah seluruh 

masyarakat sekolah yang saling menyadari dan menjaga tradisi-

tradisi toleransi yang selama ini sudah dibangun dan berjalan, 

adanya persamaan visi misi dalam mencapai tujuan bersama serta 

di dukung guru-guru yang professional dalam mendidik. 

b. Faktor penghambat Internalisasi pendidikan Multikultural melalui 

pembelajaran PAI di SMPN 1Mlonggo Jepara adalah kurangnya 
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fasilitas tempat pembelajaran dan beribadah untuk agama non islam 

minoritas seperti agama budha, sehingga dapat membuat 

pembelajaran kurang efektif , faktor penghambat lainnya adalah 

koordinasi yang cukup sulit antara pihak sekolah dengan guru 

agama tidak tetap atau dari luar sekolah serta Karakteristik peserta 

didik yang berbeda-beda baik dari tingkah laku, agama, dan 

kebudayaan menjadikan tantangan tersendiri bagi pendidik untuk 

selalu bersikap toleran. 

B. Saran 

Sebagai langkah akhir penulisan skripsi ini, penulis 

menyampaikan beberapa saran tentang pentingnya internalisasi nilai-nilai 

pendidikan multikultural melalui pembelajaran pendidikan agama islam di 

SMPN 1 Mlonggo : 

1. Dalam internalisasi pendidikan multikultural perlu adanya dukungan 

dari semua pihak baik pendidik, peserta didik dan ketenaga 

kependidikan serta masyarakat sehingga niali-nilai toleransi dapat 

terinternalisasikan dengan baik. 

2. Profesionalisme guru perlu di tingkatkan terkait penerapan nilai 

toleransi di sekolah karena guru merupakan figur nyata dan sering 

berinteraksi dengan peserta didik setiap harinya, terutama guru 

pendidikan agama islam. 
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3. Adab atau kebijakan yang positif yang berkaitan dengan nilai toleransi 

di sekolah perlu di jaga dan dilestarikan agar tetap membudaya di 

lingkungan sekolah. 

 

C. Penutup 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak 

sekali kekurangannya dan penulis berharap saran dan kritiknya yang dapat 

membangun dari semua pihak demi sempurnanya skripsi ini.

 Akhirnya penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat 

bermanfaat bagi diri penulis khususnya dan bagi para pembaca pada 

umumnya dan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan 

motivasi hingga selesainya skripsi ini penulis banyak terima kasih. Dengan 

harapan dan doa semoga tulisan yang sederhana ini dapat bermanfaat. 

Amiin. 

 

 

 

 

 


