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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh yang signifikan bimbingan agama Islam dalam

keluarga terhadap sikap religius siswa SMA Negeri Se-Kecamatan Rengat

Barat Kabupaten Indragiri Hulu. Hal ini didasarkan hasil probabilitas Sig.

(2-tailed) sebesar 0.002 < 0.05. Hasil ini menunjukkan bimbingan agama

Islam dalam keluarga tidak bisa diabaikan karena berperan penting dalam

pembentukkan sikap religius anak.

2. Terdapat pengaruh yang signifikan pembinaan Imtaq di sekolah terhadap

sikap religius siswa SMA Negeri Se-Kecamatan Rengat Barat Kabupaten

Indragiri Hulu, sebab hasil korelasi nilai probabilitas Sig. (2-tailed) 0.000

< 0.05. Dari hasil tersebut menunjukkan pembinaan Imtaq di sekolah perlu

dikembangkan secara intensif dalam membentuk sikap religius siswa.

3. Terdapat pengaruh yang signifikan bimbingan agama Islam dalam

keluarga dan pembinaan Imtaq di sekolah secara bersama-sama terhadap

sikap religius siswa SMA Negeri Se-Kecamatan Rengat Barat Kabupaten

Indragiri Hulu, hal ini dari Uji F ANOVA menunjukkan Besar nilai Fhitung

adalah 9,521 sedangkan besar probabilitas signifikannya adalah 0,000.

signifikan ANOVA 0,000 lebih kecil dari 0,05. Persamaan garis regresinya
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adalah: Y = 40.166 + 0,195 (X2) + 0,358 (X2). Ini berarti, jika Bimbingan

agama Islam dalam Keluarga (X1) dan Pembinaan Iman dan Taqwa (X2)

nilainya adalah 0, maka Sikap Religius Siswa (Y) nilainya adalah 40.166.

Selanjutnya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Bimbingan

agama Islam dalam Keluarga (X1) mengalami kenaikan 1%, maka Sikap

Religius Siswa (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,195. Jika

pembinaan Iman dan Taqwa (X2) sebesar 0,358; artinya jika variabel

independen lain nilainya tetap dan Pembinaan Iman dan Taqwa (X2)

mengalami kenaikan 1%, maka Sikap Religius Siswa (Y) akan mengalami

peningkatan sebesar 0,358. Kemudian sumbangan pengaruh variabel

independen (Bimbingan agama Islam dalam Keluarga (X1) dan Pembinaan

Iman dan Taqwa (X2)) terhadap variabel dependen (Sikap Religius Siswa)

sebesar 20% (dikategorikan rendah pengaruhnya). Sedangkan sisanya

sebesar 80% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam

penelitian ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat

diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak keluarga khususnya orang tua agar dapat lebih

meningkatkan bimbingan agama Islam secara intensif sehingga siswa tidak

terpengaruh oleh nilai-nilai negatif dari perkembangan teknologi informasi

yang semakin kuat. Sebab, pengaruh negatif media telekomunisi yang

begitu menggurita perlu dicenggah dengan bimbingan agama Islam dalam
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keluarga. Keluarga berperan penting dalam kesuksesan hidup anak ke

depannya.

2. Dari hasil penelitian tersebut, hendaknya pihak sekolah meningkatkan

program pembinaan iman dan taqwa secara kotiniu dan berkelanjutan

sehingga program yang sudah berjalan tidak berhenti dan terus

berkembang. Sekolah juga harus melakukan inovasi-inovasi program

pembinaan Iman dan Taqwa agar lebih berkembang.

3. Perlunya bekerja sama dengan seluruh komponen pendidikan, guru, kepala

sekolah, tenaga kependidikan dan orang tua untuk bersama-sama

melakukan pembinaan sikap religius siswa.

4. Bagi, peneliti selanjutnya hendaknya dapat lebih mengembangkan

variabel-variabel independent yang dapat mempengaruhi sikap religius

siswa dengan populasi yang lebih luas.


