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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan

bahwa terdapat hubungan yang signifikan lingkungan belajar dengan hasil

belajar siswa mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Se-

Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, hal ini dibuktikan dari  nilai

Sig. (2-tailed) sebesar 0.000 ( 0.000 < 0.05) dan hasil regresi linear Y = 37.124

+ 0.498 X diperoleh B. 0.498 bertanda positif ini berarti: setiap kali variabel

lingkungan belajar bertambah maka rata-rata variabel hasil belajar akan

bertambah pula. Karena hasil coefficients (sig. 0,000 < 0,05) ini berarti Ha

diterima yaitu terdapat hubungan yang signifikan lingkungan belajar dengan

hasil belajar siswa mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar

Se-Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. Besar hubungan kedua

variabel tersebut yaitu 15,2% dan sisanya 84,8% dipengaruhi oleh variabel-

variabel lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat

diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan lingkungan belajar

terhadap hasil belajar siswa mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di
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Sekolah Dasar Se-Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu yang

signifikan, maka sebaiknya pimpinan sekolah selalu mengajak kepada

tenaga pendidik untuk mendorong peserta didik mereka dengan

menggunakan lingkungan belajar secara efektif untuk semakin

meningkatkan motivasi  peserta  didik di dalam pembelajran. Disamping

itu pimpinan sekolah terus meminta kepada pendidik untuk meningkatkan

kinerjanya yaitu dengan memberikan bimbingan dan pengajaran kepada

peserta didiknya saat berada dalam lingkungan belajar  dengan sebaik-

baiknya.

2. Sebagai seorang pendidik mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, bukan

hanya mengajarkan materi pengetahuan agama saja, namun lebih

bagaimana agar peserta didik bisa menguasai materi pendidikan agama

Islam sekaligus mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh

karena dengan senantiasa memberikan bimbingan, nasehat serta menjadi

tauladan yang baik akan memberikan kontribusi yang positif bagi

kehidupan peserta didik. Sebaliknya jika tanpa adanya bimbingan, nasehat

dan tauladan yang baik, maka tentunya pendidik mudah terpengaruh pada

perilaku yang kurang terpuji.

3. Sebaiknya peserta didik mempertahankan keadaan yang sedang

berlangsung dalam memanfaatkan lingkungan belajar dengan baik,

terlebih lagi bisa meningkatkan motivasi belajarnya, agar menjadi terus

lebih baik lagi dari hari yang kemarin.
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4. Untuk sekolah agar dapat mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada

dalam proses belajar. Tindakan yang dilakukan adalah menyediakan

sumber belajar yang lengkap, membenahi kondisi sarana dan prasarana

pendidikan Agama Islam khususnya, agar dapat memanfaatkan secara

maksimal dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas.

5. Perlu ada penelitian yang sejenis dengan tema yang berbeda untuk

menguji berbagai teori-teori lingkungan belajar serta dengan memilih

variabel yang lain yang masih lingkup hasil belajar siswa, untuk

mengungkap variabel lain berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.


