
126

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyajian dan analisis data pada bab IV di atas,

maka dapat disimpulkan bahwa :

Keaktifan siswa mengikuti kegiatan Rohis tersebut memiliki pengaruh

yang signifikan terhadap Pemahaman pada materi pelajaran PAI di kedua

sekolah tersebut. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis data pada tabel

Pearson Correlations menunjukkan bahwa besarnya tingkat pengaruh

sebesar 0,821 dan termasuk pada kategori memiliki Pengaruh/Korelasi

yang Tinggi, dan nilai sig. (2-tailed) lebih kecil dari ɑ atau (0,045 < 0,05).

Artinya, hasil pengujian hipotesis ini adalah Ha diterima dan H0 ditolak .

Keaktifan siswa mengikuti kegiatan Rohis tersebut juga memiliki

kontribusi terhadap terhadap Pemahaman pada materi pelajaran PAI di

kedua sekolah tersebut. Hal ini dibuktikan bahwa Koefisien nilai R.

Square yang menunjukkan bahwa terdapat kontribusi variabel X

(Keaktifan siswa) dalam mengikuti kegiatan Rohis sebesar 64% terhadap

variabel Y (Pemahaman siswa) pada materi PAI.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari hasil pengujian

hipotesis ini adalah terdapat Pengaruh keaktifan siswa dalam mengikuti

kegiatan Rohis terhadap pemahamannya pada materi pelajaran PAI, dan

memiliki kontribusi sebesar 64%.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis ingin memberikan saran

untuk dapat dipertimbangkan kepada yang bersangkutan, saran-saran

tersebut sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada siswa  SMAN 1 Bangkinang Kota dan siswa SMAN 2

Bangkinang Kota agar lebih aktif lagi dalam mengikuti kegiatan Rohis

sekolah, dengan tujuan agar pemahamannya terhadap materi pelajaran PAI

menjadi lebih meningkat lagi.

2. Diharapkan kepada guru agar memberi motivasi kepada siswa untuk lebih

belajar lebih giat lagi.

3. Diharapkan kepada orang tua agar lebih memperhatikan anaknya belajar di

rumah dengan cara memberi motivasi agar pemahamannya terhadap

materi pelajaran PAI juga menjadi semakin lebih baik.

4. Diharapkan kepada sekolah agar lebih meningkatkan atau

mempertahankan disiplin yang ada, sehinga dalam proses belajar mengajar

siswa menjadi lebih aktif lagi dan tingkat pemahamannya terhadap materi

pelajaran PAI tersebut juga lebih meningkat.

5. Diharapkan kepada pemerintah agar dapat memberikan bantuan buku-

buku yang berhubungan dengan pelajaran PAI (yang berkaitan dengan

bidang Agama) agar siswa dapat lebih meningkatkan pemahamannya lagi

terhadap Materi Pelajaran PAI itu sendiri.
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Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat banyak

kekurangan dan kesalahan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan

saran yang mendukung dari pembaca demi kesempurnaan penelitian

selanjutnya. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.


