
  

 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap hasil penelitian, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Proses masuknya Agama Katolik di Paroki Metro terlihat pada masa penjajahan 

Belanda tahun 1935-1941 melalui peran para misionaris yang giat mengajar 

agama berkeliling ke kampung-kampung (dakwah) dan melalui karya pendidikan 

yaitu pada tahun 1952 didirikan Sekolah Rakyat Xaverius yang membuat Agama 

Katolik cepat berkembang karena tidak sedikit yang memutuskan menjadi 

Katolik setelah mengenyam pendidikan di SR Xaverius.   

2. Proses perkembangan Agama katolik di Paroki Metro terlihat ketika zaman 

setelah Indonesia merdeka-sekarang yang ditandai dengan jumlah umat yang 

semakin meningkat, jumlah bangunan gereja yang bertambah diimbangi dengan 

sarana pendukung yang semakin memadai, kelompok kategorial yang aktif dan 

karya pendidikan yang semakin maju. 
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B. Saran 

Sehubungan dengan penelitian yang telah penulis yang telah penulis lakukan maka 

ada beberapa saran yang penulis sampaikan diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan kepada seluruh umat Katolik yang berada dalam Paroki Hati Kudus 

Yesus Metro agar menghargai perjuangan para Misionaris dalam membangun 

iman umat di Metro dengan menjaga warisan sejarah yang ditinggalkan oleh para 

Misionaris. 

2. Diharapkan kepada Umat Katolik di Paroki Metro agar selalu menjaga 

kerukunan antar umat beragama demi terwujudnya Kota Metro yang tenteram, 

nyaman dan damai. 

3. Diharapkan kepada Umat Katolik di Paroki Metro aktif di berbagai kegiatan 

agama dan kegiatan gereja agar penguatan iman terwujud dalam diri umat. 

4. Karya pendidikan Katolik di Metro semakin ditingkatkan. Diharapkan para guru 

yang mengajar di sekolah Katolik di Metro menyelipkan informasi dan 

pengetahuan tentang sejarah masuk dan berkembangnya Agama Katolik di Metro 

agar mereka mengetahui bagaimana proses penyebaran agama Katolik di Metro. 

5. Diharapkan kepada pemerintah Kota Metro agar dapat meberikan kebijakan yang 

lebih baik kepada umat Katolik di Paroki Metro dalam rangka pengembangan 

hidup menggereja dan kehidupan bersama umat beragama. 
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6. Semoga penelitian ini bisa bermanfaat untuk peneliti, pembaca dan masyarakat, 

agar dapat saling membuka wacana untuk penelitian lebih lanjut. 


