
BAB IV

KESII{PUI,AN DAN SARAN

A. Keslmpulan

Dari, keseluruha.n uralan dt atas, maka dapat dl
amb11 keslrnpulan sebagal berlkut i
1. ?elaksanaan Pendldlkan Agama Islam dl SMU Taman Pen-

didikan Islam (npf) Porong Sidoarjo sama haBnya

dengan pt:laksanaan Pendidik*.n Agama Islam di Sekolah

I{enengah Umum lalnnya yaltu mengguna,kan acuan kuri-
kulum 1994, dengan alokasl waktu 2 Jam per mlnggu.

Kesulltan belaJar yang terJadi pada siswa SMU [aman

Pendldl.kan Ir:lam (TFI) Porong blsa dikatakan sangat

keci.1, artlnya ciarl sekian slswa yang menJa.dl angg,o*

ta sampel dalam penelltian l-nl menunjukkan tidak ada

kcgulitan dalam mempelaJarl PAI, knlaupun ada hanya

rialam tlngkat yang ringan dan masih l-ebth mudah un-

r,rr1< diatasli.

Prestasi bclajar Pendidlkan Agama Islarn yarrg dicapa.l

siswa SI.{U fPI Poronq Sidoarjo paCa catur wulan sa'tu

t:rirun rrJararr 1998-1999 rata-rata mencapal n1lai 7

atau dalam ketagori iebih dari cukup, inl terl.lhat
,lari nllai yan,q diperoleh slswa dalam buku raport
rian dlbagikan pada siswa setiap akhi.r catur wul_an.

Berriasarrkan dari hasil pengolahan data tentang kesu-

lltan belajar dengan prestasl belajar PAI yang di
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capal oleh elswa StlU fPI Porong, menunJukkan adanya.

pengaruh kesulitan belajar terhadap prestasi belaiar

PAI, lnl terbulrtl darl hasil pengetesan signlfikan
bahwa nlla1 r kerJa 0,8?1 lebih tresar darl nll-al r
dalam tabel product moment, dlmana pade taraf slgni-
fikan 5% - O1271 dan pada taraf signlf.tkan 1X =0 1154

jadi dal.am haI ini hlpotesls kerJa yang penulis

ajukan diterima dan seballknya hlpotesis nlhl1 dI

to lak.

5. Kesu)-ltan bela jar dengan prestasl beln jar PAI yang

rtlcapai oleh siswa menunJukkan adanya hubungan

pengaruh yang tinggl atau kuat, dengan buktl pengu-

kuran korelasj- bahwa koefisien (r kerJa) adalah

O,871 berada antara 01800 1,OC yang berartl tlnggl
atau krrat.

B. Saran*saran

Adapun saran-saran yang pe:.I-u <tisampaikan dal_am

penulisan skrlpsl ini adalah sebagal berikut !
1 . !{engi.ngat alokasi waktu yang drsedlakan untuk btdang

stucil PAI sangat sempit, sedangkan naterl PAI cukup

luas dan mendalam, maka hendaknya guru agama memili-

k1 pengetahuan yfrng Luas dan juga dituntut untuk

memlilkl keahlian profesional_ ria.Lam mengelola kegia

tan bela jar nenga jar (pfm). Dan hend.aknya pula dl
aoakan }<egiatan-keglatan atau tambahan llmu pengeta-
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ni:ar} oganEl di irrar Sanr pelajaran, sehlngga memung*

irinkan BlsrE untulr dapat nrempertLalanr rlan mernuerluas

pu ngL-. tahuan a gamanya .

?. o }i*rrdaknya {"epa1a seltolah berHer:t& glr"u berusahauntuk
tai:uB menenls daLam nernberl-kaa btmblngan, d.orongan

ser..ta menciptakan situasl dan konrlisl yang tralk deml

rr'::lairsananya keglatan beLaja:, rnengaJar ya.ng balk
pr:,-i-a ' Dengan tregltu a}<an dapat mengantieipasl ter-
j;^rdirr.ya l<esuiitai:r belajar bagl slswa sebagal subyerk*

hr.:1;,rJai:, i<a1arr$un ada akan darrat dlatasl sed"lrrl
rr:r:ngkin,

'r, Ar1;r:ila 1{(4r jfl$ama yang harmei:ls iatttn.rtl p;uru dan orang
1,r.i:"r ii j irwa, sehi rrgga dapa.[ he"rt+nnn-sar],la mr:nt{Svrnnl

rii'i'! rn*m1;rrhlttl.ltan IterraJuarr he)ajar: gl.grra aerta ff!e*

:'rSauasi ..i.i swa bark pada .saat slswa berada dl sel<olah
nauFun pada saat slswa beyada tlt luar nekoln.h,


