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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam isi skripsi 

dan penelitian yang peneliti lakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil belajar bidang studi PAI peserta didik kelas X di SMA 

Negeri 1 Kaliwungu Kabupaten Kendal termasuk dalam 

kategori baik. Hal ini berdasarkan pada hasil penelitian yang 

dilakukan, di mana nilai rata-rata yang diperoleh melalui 

jawaban responden adalah 81,983 yang berada pada interval 82 

– 87. 

2. Karakter peserta didik kelas X di SMA Negeri 1 Kaliwungu 

Kabupaten Kendal termasuk dalam kategori baik. Hal ini 

berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan, di mana nilai 

rata-rata yang diperoleh melalui jawaban responden adalah 

82,55. yang berada pada interval 83 – 88. 

3. Terdapat hubungan yang signifikan antara hasil belajar bidang 

studi pendidikan agama Islam dengan karakter peserta didik 

kelas X di SMA Negeri 1 Kaliwungu Kabupaten Kendal. Hal 

tersebut dibuktikan dengan hasil koefisien korelasi product 

moment yang didapat 0,998 yang lebih besar dari korelasi yang 

ada pada tabel, baik pada taraf signifikansi 5% (0,254) maupun 

pada taraf signifikansi 1% (0,330). Dengan demikina dapat 
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disimpulkan bahwa ada korelasi yang positif antara hasil belajar 

bidang studi pendidikan agama Islam dengan karakter peserta 

didik kelas X di SMA Negeri 1 Kaliwungu Kabupaten Kendal, 

sehingga hipotesis yang peneliti ajukan diterima. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dalam skripsi 

ini, maka peneliti perlu untuk memberikan saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Kepada guru mata pelajaran PAI untuk senantiasa 

meningkatkan kualitas belajar mengajar sehingga hasil belajar 

siswa baik dari segi kognitif, afektif, maupun psikomotorik 

dapat tercapai dengan baik. Terlebih pada bidang studi PAI 

yang lebih menekankan pada karakter melihat sudah 

diberlakukannya pendidikan karakter disemua mata pelajaran 

sehingga peserta didik tersebut tidak terjerumus ke dalam hal-

hal yang berkonotasi negatif baik di lingkungan keluarga, 

sekolah, dan masyarakat. 

2. Kepada para siswa agar senantiasa belajar dengan rajin. Salah 

satunya belajar bidang studi Pendidikan Agama Islam, karena 

PAI  adalah salah satu mata pelajaran yang berkontribusi 

terhadap terbentuknya akhlak mulia atau katakter yang 

unggul. Peneliti sangat berharap agar peserta didik selalu 

memperhatikan apa yang guru ajarkan sehingga hasil belajar 

dapat meningkat serta apa yang peserta didik dapatkan dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan 
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diharapkan,semakin meningkatnya hasil belajar bidang studi 

pendidikan agama Islam, semakin baik pula karakter peserta 

didik. 

3. Kepada orang tua peserta didik agar dapat meningkatkan 

perhatian, memberikan bimbingan dan memantau putra-

putrinya dalam belajar, karena pendidikan merupakan 

tanggung jawab bersama tidak hanya guru tapi juga tanggung 

jawab antara orang tua, masyarakta, dan pemerintah, agar 

peserta didik dapat meningkatkan hasil belajar disemua mata 

pelajaran khususnya pendidikan agama Islam, dan terbentuk 

manusia yang berkarakter unggul. 

C. Kata Penutup 

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan hidayah serta 

ridlonya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, 

walaupun sangat jauh dari kesempurnaan. Bersama ini penulis 

ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah 

memberi bantuan baik moral maupun materiil semoga amal 

baiknya dapat diterima Allah SWT.  

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini meskipun 

telah berusaha semaksimal mungkin, namun dalam penulisannya 

dan pembahasannya tidak lepas dari kekeliruan dan kesalahan, 

semua itu semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan 

kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu saran dan kritik yang 

sifatnya memperbaiki sangat penulis harapkan. Akhirnya hanya 
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kepada Allah SWT, tempat memohon dan berlindung, mudah-

mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan 

bagi pembaca bagi umumnya. 

 

 

 


