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BAB V 

PENUTUP 

   

 

A. Kesimpulan            

Berdasarkan data hasil penelitian tentang “Pengaruh 

Pengamalan PAI Terhadap perilaku seks bebas peserta didik SMA 

N 1 Dempet Kabupaten Demak Tahun ajaran 2015/2016”, serta 

disertai sesuai dengan rumusan masalah yang ada maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian di SMA N 1 Dempet Kabupaten 

Demak.  Pengamalan Pendidikan Agama Islam di SMA N 1 

Dempet Kabupaten Demak tergolong dalam kategori cukup 

baik, terbukti dari hasil yang diperoleh menunjukkan nilai 

rata-rata 50.08. Nilai tersebut dikonsultasikan dengan tabel 

predikat ternyata masuk dalam kisaran 48-52 yang masuk 

dalam predikat cukup baik. Kemudian hasil wawancara 

dengan guru Pendidikan Agama Islam bahwa pengamalan 

Pendidikan Agama Islam di SMA N 1 Dempet Kabupaten 

Demak dalam prosentase 75% dalam kategori baik. 

2. Perilaku seks bebas peserta didik SMA N 1 Dempet 

Kabupaten Demak adalah cukup baik, terbukti dari hasil 

analisis angket yang menunjukkan nilai rata-rata 70.63. Nilai 

tersebut setelah dikonsultasikan dengan tabel predikat 

ternyata masuk dalam kisaran 68-73 yang masuk dalam 
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predikat cukup baik. Kemudian hasil wawancara untuk 

perilaku seks bebas peserta didik menunjukkan bahwa 

perilaku seksual yang sering dilakukan peserta didik, yakni: 

berpegangan tangan dan berpelukan ketika berboncengan. 

Sedangkan perilaku seksual yang berlebihan seperti, 

berciuman, dan berpelukan banyak tidak dilakukan oleh 

peserta didik, walaupun ada 1-2% Peserta didik yang 

melakukannya, dalam hal ini peserta didik berpegang prinsip 

takut dosa. 

3. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara 

Pengamalan Pendidikan Agama Islam terhadap perilaku seks 

bebas peserta didik SMA N 1 Dempet Kabupaten Demak 

Tahun ajaran 2015/2016”. Hal ini dapat ditunjukkan dari 

hasil analisis regresi sederhana Y= 41.168 + 0,588X dengan 

taraf signifikansi 5% dk pembilang 1 dan dk penyebut = N-

2= 90 diperoleh F tabel 3.95 sedangkan Freg sebesar 41.25. 

Jika dibandingkan keduanya Freg=41.25 > 3.95 dengan 

demikian diperoleh hasil 41.25 > 3.95 maka hasilnya 

signifikan. Sehingga pengaruh Pendidikan Agama Islam 

Terhadap perilaku seksual peserta didik mempunyai 

pengaruh cukup kuat dengan determinasi 31%. 

B. Saran  

Setelah melihat kondisi yang ada, serta berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan, maka dapat disarankan hal-hal berikut:  
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1. Bagi orang tua 

Para orang tua hendaknya memperhatikan perkembangan 

dan perubahan anak-anaknya, terutama yang telah menginjak 

remaja. Orang tua hendaknya selalu melakukan pengontrolan 

baik dalam berpakaian, kemana mereka pergi, dan cara 

berteman anak, khususnya dengan teman dekat. 

2. Bagi sekolah  

Para guru agama maupun guru mata pelajaran umum, 

hendaknya memperhatikan Perilaku peserta didiknya agar 

tidak terjerumus pada perilaku yang menyimpang, khususnya 

masalah perilaku seksual peserta didiknya. 

3. Bagi Peserta didik 

Para Peserta didik hendaknya mengenakan pakaian 

yang sesuai dengan aturan Islam, dan bergaul dengan teman 

lain jenis sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan 

oleh syari'at agama Islam. 

 


