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BAB V  

PENUTUP  

A. Simpulan  

 Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, 

diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh kesadaran berbusana muslimah terhadap 

perilaku keagamaan peserta didik SMP Negeri 3 Duampanua Kabupaten Pinrang. 

Adapun rincian dari beberapa kesimpulan yang telah diperoleh adalah sebagai 

berikut:  

1. Hasil analisis data deskriptif menunjukkan bahwa kesadaran berbusana 

muslimah peserta didik SMP Negeri 3 Duampanua kabupaten pinrang 

dikategorikan sedang berdasarkan hasil analisi data yaitu skor yang diperoleh 

dari hasil penelitian adalah 3792 skor teoritik tertinggi variabel ini tiap 

responden adalah 14 x 4 = 56 karena jumlah responden 88 orang, maka skor 

kriterium adalah 56 x 88 = 4928. Sehingga kesadaran berbusana Muslimah 

3792 : 4928 = 0,769 atau 76,9% dari kriteria yang ditetapkan.  

2. Hasil analisis data deskriptif menunjukkan bahwa perilaku keagamaan peserta 

didik SMP Negeri 3 Duampanua kabupaten pinrang dikategorikan sedang 

berdasarkan hasil analisi data yaitu skor total variabel perilaku keagamaan 

peserta didik yang diperoleh dari hasil penelitian adalah 4129 skor teoritik 

tertinggi variabel ini tiap responden adalah 15 x 4 = 60 karena jumlah 

responden 88 orang, maka skor kriterium adalah 60 x 88 = 5280. Sehingga 

perilaku keagamaan peserta didik 4129 : 5280 = 0,782 atau 78,2% dari kriteria 

yang ditetapkan. 
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3. Terdapat pengaruh yang signifikan pada kesadaran berbusana muslimah 

terhadap perilaku keagamaan peserta didik SMP Negeri 3 Duampanua 

Kabupaten Pinrang. Hal ini diperoleh melalui uji pengaruh yang telah 

dilakukan dalam penelitian ini yang menghasilkan persamaan regresi yaitu 

Y=29.556+0.403X, koefisien korelasi (rxy) sebesar 0,437 yang termasuk 

kategori sedang dan nilai koefisien determinan atau besarnya konstribusi 

pengaruh X terhadap Y adalah 0,191. Dengan demikian, perilaku keagamaan 

peserta didik SMP Negeri 3 Duampanua Kab. Pinrang dipengaruhi oleh 

kesadaran berbusana muslimah sebesar 19,1%, sementara 80,9% dipengaruhi 

oleh faktor lain. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka dapat diajukan saran 

sebagai berikut: 

1. Berkenaan dengan kesadaran berbusana muslimah dan perilaku keagamaan  

peserta didik menunjukkan hasil pada kategori sedang, diharapkan agar dalam 

lingkungan sekolah, kepala sekolah, guru-guru atau pihak-pihak lain yang 

terlibat langsung maupun tidak langsung dalam meningkatkan kesadaran 

berbusana muslimah peserta didik, hendaknya meningkatkan lagi pengawasan 

kepada peserta didik, di samping mewajibkan peserta didik berbusana 

muslimah agar mereka terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, bersama 

mengingat bahwa mereka masih sangat perlu bimbingan dan arahan agar 

mereka semakin memahami kesadaran dalam berbusana sesuai dengan ajaran 

islam. Mengingat mereka merupakan generasi penerus bangsa sehingga 
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mereka harus dididik dan dibiasakan sedini mungkin dalam menghayati 

agama Islam. 

2. Diharapkan agar peserta didik berbusana sesuai dengan prinsip/kriteria yang 

sesuai dengan ajaran Islam, menutup auratnya walaupun tidak berada 

dilingkungan sekolah, tetapi dilakukan dimanapun berada. Serta 

mencerminkan perilaku sesuai dengan pakaian yang dipakainya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


