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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Minat Siswa 

Mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler Kerohanian Islam (Rohis) di Sekolah 

Menengah Atas Handayani Pekanbaru adalah BAIK. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil angket yang menunjukkan angka 80,00 %, karena persentase terakhir 

berada pada rentang angka 61% sampai dengan 80%. Maka ditafsirkan bahwa 

minat siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kerohanian Islam (Rohis)  di 

Sekolah Menengah Atas Handayani Pekanbaru digolongkan BAIK. 

Sedangkan yang menjadi faktor-faktoryang mempengaruhi minat 

siswa mengikuti kegiatan kerohanian Islam (Rohis) di Sekolah Menenengah 

Atas Handayani Pekanbaru adalah: 

1. Dorongan dari dalam diri siswa. Siswa memiliki motivasi sendiri untuk 

bergabung dengan Rohis baik karena senang hati ataupun karena ada 

bakat. 

2. Lingkungan Sekolah. Lingkunagan sekolah yang kondusif akan 

menjadikan suasana tenang. Sehingga proses balajar atapun kegiatan Rohis 

berjalan dengan lanacar tanpa ada gangguan suara bising dari luar. 

3. Pembina yang demokratis. Guru yang terbuka dan dekat dengan anggota 

Rohis menjadikan komunikasi dan hubungan yang baik. 

4. Sarana dan Prasarana yang memadai. Sarana dan prasaran yang lengkap 

menjadikan kegiatan berajalan dengan baik. 
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B. Saran 

Demikianlah hasil dari penelitian penulis, berdasarkan dari hasil 

penelitian tersebut penulis menyarankan kepada: 

1. Kepada Kepala Sekolah sebagai pimpinan yang tertinggi di sekolah supaya 

ada upaya untuk lebih memperhatikan keberadaan Rohis di sekolah dari 

segi fungsi dan manfaatnya, serta dapat memberikan motivasi dan 

dorongan kepada pembina Rohis dan anggotanya, agar dapat 

meningkatkan kinerjanya dalam mengembangkan Rohis. Selain pihak 

sekolah diharapkan dapat melibatkan Rohis dalam segala kegiatan yang 

ada disekolah terutama Peringatan Hari Besar Islam, juga dapat 

memberikan perbaikan fasilitas dan sarana yang memadai kalau perlu 

diberikan penambahan anggaran. 

2. Kepada guru sebagai tenaga mengajar, dan pembina Rohis, untuk 

menjadikan penelitian ini, meningkatkan kinerja dan meningkatkan 

minatsiswa dalam mengembangkan Rohis. 

3. Bagi peserta didik agar dapat belajar sungguh – sungguh agar dapat 

meningkatkan prestasi yang lebih baik. 

Penulis menyadari dalam penulisan ini masih banyak terdapat 

kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan 

saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. 

 


