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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh yang signifikan pembelajaran Pendidikan Agama Islam

terhadap pengamalan agama siswa SMA Se-Kecamatan Rengat

Kabupaten Indragiri Hulu. Hal ini didasarkan hasil korelasi nilai

probabilitas Sig. (2-tailed) sebesar 0.000  (0,000 < 0.05). Hasil ini

menunjukkan bahwa pembelajaran Pendidikan Agama Islam merupakan

pilar utama dalam Islam.

2. Terdapat pengaruh yang signifikan penciptaan suasana islami di Sekolah

terhadap pengamalan agama siswa SMA Se-Kecamatan Rengat Kabupaten

Indragiri Hulu, sebab didasarkan dari hasil korelasi nilai probabilitas Sig.

(2-tailed) sebesar 0.000  (0,000 < 0.05). Hasil ini menunjukkan bahwa

penciptaan suasana islami merupakan program yang sangat diperlukan.

3. Terdapat pengaruh yang signifikan pembelajaran pendidikan agama Islam

dan penciptaan suasana Islami di Sekolah secara bersama-sama terhadap

pengamalan agama siswa SMA Se-Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri

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

12.622 sedangkan besar signifikannya adalah 0,000. signifikan ANOFA

0,000 lebih kecil dari 0,05. Persamaan garis regresinya adalah Persamaan
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garis regresinya adalah: Y = 31.803 + 0,250 (X1) + 0,303 (X2). Jika

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (X1) dan Penciptaan Suasana

Islami (X2) mengalami kenaikan 1%, maka Pengamalan Agama Siswa (Y)

akan mengalami peningkatan. Kemudian sumbangan Pembelajaran

Pendidikan Agama Islam dan Penciptaan Suasana Islami terhadap

Pengamalan Agama Siswa sebesar 21,7%. Sedangkan sisanya sebesar

78,3% 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 guru Pendidikan Agama Islam hendaknya mempertahankan

kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang selama ini sudah

terlaksana dengan baik agar dapat memberikan efek kepada siswa dalam

pengamalan agama siswa sehari-hari.

2. Kepada kepala sekolah hendaknya meningkatkan kualitas penciptaan

suasana Islami di sekolah dengan mengevaluasi mana program yang sudah

berjalan dengan baik dan mana program yang belum berjalan secara

maksimal. Bagi kegiatan yang sudah terlaksana dengan baik agar

dipertahankan. Sedangkan kegiatan penciptaan suasana Islami yang belum

terealisasi dengan baik agar ditingkatkan intensitasnya dengan

bekerjasama antara guru, orang tua dan pihak-pihak lain.
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3. Kepada siswa diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat lebih

meningkatkan pengamalan agama terlebih lagi pada era globalisasi saat

ini, pengamalan agama dapat menjadi benteng dalam menghadapi dampak

negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Variabel yang diajukan dalam penelitian ini masih bersifat umum dan

belum merinci secara mendetail faktor-faktor lain yang bisa

mempengaruhi pengamalan agama siswa, maka dalam hal ini dapat

menjadi rekomendasi selanjutnya agar menemukan variabel apasaja yang

mampu meningkatkan pengalaman agama siswa.


