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A- Kesirnf-rlan

Berdasarkan Fenrbahasan dan ha=i. I anali.sis tersetut di.

Perruli.s dapat nenyimpr_rlkan sebagai terikrrt :

1- Pel.aksanaan kegiatan ekstra kr-rrik.uler k,eaganraan di syn_l

B'-rduran sidarjo di. antaranya adalah baca tulrg A1-{t_rr'an,

gatan hari besar Islam dan Pcs-,dak. Rcrnadlc* adalah baik.

?. Pelagar-raan prestasi belajar ppr-,di-dikan Agama Islam di. SI"lj

R-rduran Sidoarla adalah b,aik.

atas,

PGRI 5

perin-

PGFI 5

3. Darj" hasil analisis menrang ada peogarr-rlu-rya antara kegiatan ekstra

kurikuler keaqamaan terhadap prestasi bela]ar pendidikan Aqama

Islarn, hal inr berdasarkan hasi] ,*!, letih tesar daripada harga

k'ritik. r tabel prcduct rnonrerrt pada tara-f kepercayaan 9:,y. dan

??i1 , yartu O,?88<,Or445>orf7Z,

Berdasarkar: hasjl i^,/ = o,44i yang d-ikonsiritagik*r-; denqan inter--

nregtas.i r prcduct r;c,r,p,-rt antara o,4oi) - o,scio memperc,leh hasit

agal" rerrdah, b,ev-arti Fs-,garLrh kegiatan ekgtra kur-ikul.er l,,eaga-

rnaan terhadap prestasi bela;ar ppr-,di.dikan Aganra l=lam dr slllj

PGFI 5 Burdurran Sidoar-io ada}ah agak rer-rdah.

4.
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1. Untuk tercapainya pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler keagamaan,

hendaknya ada koordinasi atau kerja sarna yang baik antara kepala sekolah,

guru agama dan perangkat lain yang dianggap perlu, sehingga apa yang telah

diprogramkan bisa dilaksanakan dengan sebaik_baiknva.

Hendaknya kegiatan ekstra kurikuler keagamaan itu terus dilaksanakan

supaya dapat berkembang dengan baik sehingga dapat membantu prestasi

belajar pendidikan agamalslarn dan perluasan wa\\asan keagarnaan siswa.

untuk meningkatkan kualitas sisrva yang mernpunyai bakat dan minat

terlradap pendidikan agama, supaya dikembangkan terus ,relalui kegiatan

ekstra kurikuler keagamaan, sehingga apabila sisua tersebut sudah rurus ada

bekal untuk dirinl,a dan untuk hidup bemrasyarakat.

PENTITUP

Syukur alhamdulillah karni panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmat,

tautiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat rnenyelesaikan penyusunan skripsi

ini

Namun demikian, penulis menyadari sepenuhnya bahiva tulisan ini nrasih

jauh dari kesempurnaan sebagaimana mestinya karya ilmiah. Hal ini karena

terbatasnya kernampuan yang ada pada penuris dan juga literatur y.ang ada.
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OIeh sebab itu kitik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis

harapkan dernik kesempumaan kajian dan penyusunan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis berhadap agar skripsi yang sederhana

ini bermanfaat bagr kit adan penulis sendiri khususnya. Amin.

Penulis




