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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan seperti yang telah diuraikan pada 

bab-bab sebelumnya, maka secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penguasaan materi PAI Aspek Kognitif siswa kelas XI SMA Islam Sultan 

Agung 1 Semarang, menurut perhitungan rata-rata sebesar 85,56. Hal ini 

menunjukkan bahwa penguasaan materi PAI aspek kognitif siswa kelas XI 

SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang termasuk dalam kategori Sedang yaitu 

pada interval 82-89. 

2. Perilaku keagamaan siswa kelas XI SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang, 

perlu dipertahankan. ini terbukti dengan rata-rata jawaban angket perilaku 

keagamaan sebesar 69,93. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku keagamaan 

siswa kelas XI SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang termasuk dalam 

kategori Sedang, yaitu pada interval 66-72. 

3. Penguasaan materi PAI Aspek Kognitif memberikan pengaruh yang positif 

terhadap perilaku keagamaan siswa kelas XI SMA Islam Sultan Agung 1 

Semarang, hal ini terbukti berdasarkan analisis regresi satu prediktor yaitu 

bahwa Ftabel pada taraf signifikansi 5% = 3,91 dan pada taraf signifikansi 1 % 

= 6,8 1 . Maka nilai Freg sebesar 1 1,06 lebih besar daripada taraf signifikansi 

5% maupun 1%. Dengan demikian, hasilnya dinyatakan signifikan dan 

hipotesis yang diajukan diterima. Artinya ada pengaruh positif antara 

penguasaan materi PAI Aspek Kognitif terhadap Perilaku Keagamaan siswa 

kelas XI SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang. 
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B. Saran-saran 

1. Untuk Guru 

Guru sebagai pendidik hendaknya memberikan motivasi kepada siswa 

agar memiliki pengetahuan khususnya pengetahuan agama yang lebih dalam 

lagi. 

2. Untuk Siswa 

Untuk siswa harus belajar lebih giat lagi supaya dapat menguasai 

materi sepenuhnya sehingga bisa diterapkan dalam perilaku sehari-hari. 

Karena kedua hal tersebut sangat berkaitan satu sama lain. 

 

C. Kata Penutup 

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT 

yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sangat sederhana ini. Penulis menyadari 

bahwa skripsi ini masih perlu penyempurnaan. Oleh karena itu, segala saran dan 

kritik dan semua pihak yang sangat penulis harapkan demi perbaikan selanjutnya. 

Semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan sumbangan dan 

khasanah bagi dunia pendidikan dan dapat menambah wawasan bagi pembaca. 

Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan bagi 

para pembaca umumnya. Semoga Allah SWT menyertai setiap langkah-langkah 

kita menuju kesuksesan. Amin ya robbal alamin. 

 

 

 

 

 

 

 

 


