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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

 Kesimpulan yang dirumuskan dalam penelitian 

ini adalah 

1. Tidak ada perbedaan yang signifikan 

perkembangan iman mahasiswa fakultas teologi 

UKSW, antara mahasiswa tama dan mahasiswa 

wreda 

2. Tidak ada perbedaan yang signifikan 

perkembangan moral mahasiswa  fakultas  

teologi  UKSW, antara mahasiswa tama dan 

mahasiswa wreda 

5.2. Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti 

mengajukan saran sebagai berikut: 

1. Fakultas Teologi 

Berdasarkan hasil analisis perkembangan iman 

mahasiswa tama dan mahasiswa wreda sebagian 

besar berada pada kategori Transisi. Sedangkan 

hasil analisis tentang perkembangan moral 

mahasiswa tama dan wreda berada pada level 

konvensional. Hasil signifikansi perbedaan juga 

menunjukkan, tidak ada perbedaan yang signifikan 

perkembangan iman dan tidak ada perbedaan yang 
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signifikan perkembangan moral antara mahasiswa 

tama dan mahasiswa wreda. Oleh karena itu, saran 

bagi fakultas teologi yaitu: a) Fakultas teologi 

diharapkan untuk tidak saja memberi perhatian 

kepada pengembangan iman mahasiswa yang 

mengarah pada hasil refleksi kritis semata tetapi 

lebih meningkatkan kepekaan dan sikap terbuka 

terhadap kompleksitas kebenaran dan 

mencerminkan sikap tanggung jawab terhadap 

kemajemukan agama; b) Mengembangkan suatu 

standar moral yang mengacu pada relativitas nilai-

nilai-nilai pribadi mahasiswa untuk 

mengembangkan prinsip-prinsip moral universal; c) 

Rumusan visi dan misi yaitu kebijaksanaan hidup 

yang berhubungan dengan dengan dimensi religius 

dan dimensi moral perlu diwarnai dalam proses 

belajar mengajar yang mengarah pada pencapaian 

tujuan. Sehingga  apa yang menjadi tujuan dari 

fakultas teologi yaitu menciptakan lulusan yang 

mempunyai wawasan teologis dan sikap serta 

komitmen melayani dapat tercapai. Selain itu, 

tujuan dari pendidikan nasional yaitu 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada  

Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dapat 

tercapai. 
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2. Penelitian Lanjutan 

Berdasarkan perumusan masalah yang diajukkan, 

analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

membedakan skor total dari perkembangan iman 

dan perkembangan moral dari mahasiswa tama dan 

mahasiswa wreda fakultas teologi. Skor dari 

masing-masing tahap belum dianalisis sehingga 

peneliti berikutnya dapat meneliti perbedaan tahap-

tahap dan sub konsep dari tahap perkembangan 

iman dan tahap perkembangan moral mahasiswa 

tama dan mahasiswa wreda. 

 


