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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian sebagaimana 

disajikan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Keaktifan belajar siswa kelas IX SMP Negeri 2 Banjarejo 

bervariatif, hal ini dapat dilihat dari rata-rata keaktifan belajar 

siswa pada Pendidikan Agama Islam kelas IX adalah 42 

siswa. 

2. Penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 2 Banjarejo melalui 

observasi tentang perilaku sosial siswa di kelas IX dengan 50 

responden menunjukkan bahwa perilaku sosial siswa SMP 

Negeri 2 Banjarejo nilai tertinggi adalah 55 dan nilai terendah 

adalah 33. Dengan rata-rata hitung yang diperoleh yaitu 43,74. 

Maka perilaku sosial siswa kelas IX berada dalam kategori 

sedang. 

3. Ada pengaruh Keaktifan belajar siswa pada Pendidikan 

Agama Islam terhadap perilaku sosial siswa kelas IX SMP 

Negeri 2 Banjarejo Kab. Blora tahun pelajaran 2016/2017. Hal 

ini dibuktikan dengan hasil perhitungan      = 2913,40 lebih 

besar jika dibandingkan dengan angka  pada nilai        

dengan taraf signifikan 5% (2913,40 ˃ 4,0442) 

Dengan demikian hipotesis yang peneliti ajukan yang 

berbunyi: “Keaktifan belajar siswa pada Pendidikan Agama Islam 
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terhadap perilaku sosial siswa kelas IX SMP Negeri 2 Banjarejo 

Kab. Blora tahun pelajaran 2016/2017”  dapat diterima. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian lapangan yang 

peneliti kemukakan, maka peneliti menyampaikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi guru PAI. Diharapkan dalam mengajar mapel PAI dengan 

menggunakan metode. Supaya siswa tertarik dan terkesan  

dengan mapel PAI yang telah disampaikan guru PAI. 

2. Bagi wali murid. Seharusnya wali murid mengajarkan nilai-

nilai agama di lingkungan keluarga, sekolah, maupun 

masyarakat. 

3. Bagi siswa SMP Negeri 2 Banjarejo. Diharapkan siswa dalam 

pelajaran PAI lebih antusias dalam bertanya maupun 

menanggapi pertanyaan dari guru. 

Ucapan puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, 

sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala 

kerendahan hati peneliti sangat mengharapkan saran yang 

konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya peneliti 

memanjatkan do’a kepada Allah SWT, semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi peneliti dan pembaca. Amiin.  


