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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis yang telah diuraikan dalam penelitian ini yang 

membahas mengenai hubungan antara penerapan kurikulum 2013 dengan kualitas 

pembelajaran PAI kelas VIII UPT SMP Negeri 5 Duampanua, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1 Penerapan kurikulum 2013 kelas VIII UPT SMP Negeri 5 Duampanua, dengan 

menganalisis hasil angket yang dibagikan kepada 49 responden (peserta didik). 

Beradasarkan hasil perhitungan diperoleh dengan angka persentasi yaitu 89% 

dari kriterium yang ditetapkan. Hal ini berarti tingkat penerapan kurikulum 

2013 kela VIII UPT SMP Negeri 5 Duampanua berada pada kategori tinggi. 

5.1.2 Kaulitas pembelajaran pendidikan Agama Islam (PAI) kelas VIII UPT SMP 

Negeri 5 Duampanua. Hasil anailisis angket yang dibagikan kepada 49 

responden. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh dengan persentasi 85% dari 

kriterium yang ditetapkan. Hal ini berarti  kualitas pembelajaran pendidikan 

agama Islam kelas VIII UPT SMP Negeri 5 Duampanua berada pada kategori 

tinggi. 

5.1.3 Terdapat hubungan yang signifikan antara penerapan kurikulum 2013 dengan 

kualitas pembelajaran pendidikan Agama Islam (PAI) kelas VIII UPT SMP 

Negeri 5 Duampanua. Hal ini berdasarkan pada hasil analisa data statistik 

Product Moment sebesar 0,991 yang mana pada kisaran 0,90-0,100, yang 

berarti antara variabel X dan variabel Y terdapat pengaruh yang sangat kuat. 

Dengan demikian rxy 0,991 > rtabel 0,288. Kemuadian dikuadradkan KD = r
2 

x 

100% sehingga diperoleh 0.9820 dapat disimpulkan bahwa tingkat pengaruh 
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antara variabel penerapan kurikulum 2013 dengan kualitas pembelajaran pendidikan 

agama Islam adalah sebesar 98.20% dalam artian bahwa 1.8% lainnya 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini yang 

berarti bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara penerapan kurikulum 

2013 terhadap kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam kelas VIII UPT 

SMP Negeri 5 Duampanua, kemudian diuji regresi linear sederhana untuk  

mengetahui pengaruh antara penerapan kurikulum 2013 terhadap kualitas 

pembelajaran pendidikan agama Islam kelas VIII UPT SMP Negeri 5 

Duampanua diperoleh bentuk persamaan regresi linear sederhana berupa Y
1 = 

22.427 + 0.229 X. dengan ini dinyatakan adanya hubungan positif atau 

pengaruh penerapan kurikulum 2013 terhadap kualitas pembelajaran 

pendidikan agama Islam kelas VIII UPT SMP Negeri 5 Duampanua.
  

5.2 Saran 

 Berdasarkan pada hasil penelitian skripsi ada beberapa saran yang penulis 

kemukakan: 

5.2.1 Meskipun hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh 

yang sangat kuat antara penerapan kurikulum 2013 terhadapa kualitas 

pembelajaran pendidikan agama Islam maka hendaknya guru pendidikan 

agama Islam tetap mempertahankan kulitas pembelajaran pendidikan agama 

Islam bahkan lebih baik lagi. 

5.2.2 Kepada para guru khususnya guru pendidikan agama Islam hendaknya selalu 

lebih kretif dan inovatif dalam menerapkan kurikulum 2013 sehingga peserta 

didik proses pembelajaran yang menyenangkan dan mengembirakan. 
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5.2.3 Dengan meningkatnya kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam setelah 

penerapan kurikulum 2013 diimplementasikan peserta didik diharapkan 

mencapai prestasi belajar yang optimal. 

 


