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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan dalam skripsi ini, yang membahas 

mengenai pengaruh aktivitas keagamaan terhadap religiuistas peserta didik. Maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1 Aktivitas keagamaan pada hasil perhitungan nilai berdasarkan output One-

Sampel Test diketahui nilai sig (2-tailed) adalah sebesar 0,630 > 0,05 maka 

sesuai dasar pengambilan keputusan, jika nilai Sig < 0,05 maka  Ha diterima dan 

H0 ditolak. Sebaliknya jika nilai sig > 0,05 maka Ha ditolak dan H0 diterima. 

Dapat disimpulkan bahwa 0,630 > 0,05 sehingga Ha ditolak dan H0 diterima. 

Artinya aktivitas keagamaan peserta didik di SMP Negeri 3 Parepare paling 

rendah 75% dari yang diharapkan maka tingkat aktivitas keagamaan termasuk 

sangat kuat. 

5.1.2 Berdasarkan output tabel One-Sampel Test di atas diketahui nilai sig (2-tailed) 

adalah sebesar 0,000 < 0,05 maka sesuai dasar pengambilan keputusan, jika 

nilai Sig < 0,05 maka  Ha diterima dan H0 ditolak. Sebaliknya jika nilai sig > 

0,05 maka Ha ditolak dan H0 diterima. Dapat disimpulkan bahwa 0,000 < 0,05 

sehingga Ha diterima dan H0 ditolak. Artinya Religiusitas peserta didik di SMP 

Negeri 3 Parepare paling tinggi 75% dari yang diharapkan maka religiusitas 

peserta didik termasuk kategori sangat kuat. 

5.1.3 Terdapat penguruh positif dan signifikan antara aktivitas keagamaan dan 

religiusitas peserta didik di SMP Negeri 3 Parepare. Hal ini berdasarkan pada 
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hasil uji korelasi pearson product moment dengan bantuan IBM statistic SPSS 

versi 21.0 diperoleh rhitung = 0,000 < 0,05 pada taraf signifikan 5% sehingga 

disimpulkan bahwa Ha diterima dan H0 ditolak. Berarti terdapat pengaruh yang 

signifikan antara variabel X dan Y. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara aktivitas keagamaan dan 

religiusitas peserta didik di SMP Ngeri 3 Parepare. Hal ini berdasarkan pula 

pada hasil uji pengaruh yang telah dilakukan. Maka diketahui bahwa besarnya 

pengaruh antara aktivitas keagamaan terhadap religiusitas peserta didik adalah 

33,7% dan sisanya sebesar 66,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka dapat diajukan 

saran-saran sebagai berikut: 

5.2.1 Meskipun hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas keagamaan 

di SMP Negeri 3 Parepare termasuk kategori tinggi namun sebagai saran agar 

aktivitas keagamaan yang dilakukan baik di lingkungan sekolah maupun di 

lingkungan rumah kedepannya agar semakin ditingkatkan agar timbul 

kebiasaan untuk senantiasa selalu beribadah dan menjalankan apa yang Allah 

swt. Perintahkan melalui aktivitas keagamaan yang dikerjakan. 

5.2.2 Berkenaan dengan religiusitas peserta didik di SMP Negeri 3 Parepare 

menunjukkan hasil pada kategori sedang agar kiranya dapat ditingkatkan 

kedepannya sehingga tercipta peserta didik yang memilki nilai-nilai religiuistas 

yang tinggi dan menjadi manusia yang berakhlak mulia. 

 


