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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Hasil pengujian yang dilakukan terbukti bahwa bimbingan agama 

Islam  berpengaruh signifikan terhadap penyalahgunaan narkoba.Dari hasil 

pengujian yang dilakukan terbukti bahwa bimbingan agama Islam pengaruh 

signifikan terhadap penyalahgunaan narkobadi Rumah Damping Kota 

Pekanbaru dengan nilai korelasi 0,947 dan nilai signifikansi 0,947. 

Berdasarkan nilai korelasi yang tergolong kuat yaitu 0,947> 0.60 dan 

memiliki nilai positif dapat dikatakan adanya pengaruh bimbingan agama 

Islam terhadap penyalahgunaan narkoba.Artinya , semakin rendah atau lemah 

bimbingan agama Islam maka semakin tinggi tingkat penyalahgunaan 

narkoba. Dan sebaliknya jika semakin tinggi atau  kuat bimbingan agama 

Islam maka semakin rendah pula tingkat penyalahgunaan narkoba. 

Berdasarkan pengujian hipotesis diperoleh nilai Fhitung = 331.977dan 

nilai Ftabel adalah 3.24, diambil keputusan bahwa H0 ditolak karena 

Fhitung>Ftabel, artinya ada pengaruh bimbingan agama Islam terhadap 

penyalahgunaan narkoba. Jadi, persamaan regresi tersebut dapat digunakan 

untuk menjelaskan besarnya variabel penyalahgunaan narkoba  (Y) 

berdasarkan variabel bimbingan agam Islam (X). Berdasarkan hasil uji 

hipotesis (uji T) maka nilai thitung>ttabel (18.220) > (2.024) yang berarti Ha 



 
 

89 

diterima dan Ho ditolak. Selain itu, besarnya pengaruh bimbingan agama 

Islam terhadap penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pengujian 

Koefisien Determinasi diperoleh nilai R
2
sebesar 0,897 atau 89,7% 

berdasarkan tabel interprestasinya kuat/tinggi. Dengan demikian, maka 

hipotesis penulis terbukti bahwa bimbingan agama Islamberpengaruh 

signifikan terhadap penyalahgunaan narkoba. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin rendah atau lemah bimbingan 

agama Islam maka semakin tinggi tingkat penyalahgunaan narkoba. Dan 

sebaliknya jika semakin tinggi atau  kuat bimbingan agama Islam maka 

semakin rendah pula tingkat penyalahgunaan narkoba. 

B. Saran 

Melalui penelitian ini penulis ingin memberikan saran yang 

berhubungan dengan Pengaruh Bimbingan Agama Islam Terhadap 

Penyalahgunaan Narkoba di Rumah Damping Kota Pekanbaru, sebagai 

berikut : 

1. Kepada Pimpinan Rumah Damping Kota Pekanbaru dapat meningkatkan 

bimbingan-bimbingan sesuai dengan ajaran agama Islam, sehingga klien 

dapat memahami penyalahgunaan narkoba yang mereka lakukan. 

2. Kepada Lembaga Rumah Damping Kota Pekanbaru, diharapkan lebih 

meningkatkan program-program bimbingan agama Islam agar klien dapat 

memahami betapa pentingnya bimbingan agam Islam terhadap 

penyalahgunaan narkoba. 

 


