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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 Setelah penulis mengadakan penelitian dan menganalisa data yang 

diperoleh, baik data yang diperoleh dari literatur maupun data yang diperoleh 

dari lapangan dengan pembahasan skripsi yang berjudul “Implementasi 

Kegiatan Kajian Annisa Dalam Meningkatkan Pengetahuan Agama Islam 

Siswi SMK Negeri 4 Semarang Tahun Ajaran 2018/2019”, dapat ditarik 

simpulan sebagai berikut: 

1. Kegiatan Kajian Annisa yang diimplementasikan dalam meningkatkan 

pengetahuan agama Islam siswi SMK Negeri 4 Semarang telah berjalan 

dengan baik. Hal tersebut terlihat dari proses kegiatan Kajian Annisa, 

yaitu langkah-langkah persiapan yang dilakukan oleh pembimbing, 

penjelasan materi, kegiatan diskusi, dan murojaah Juz Amma. 

2. Melihat minat peserta kajian, meskipun terdapat beberapa faktor 

penghambat yakni kurangnya dukungan sekolah dan durasi kajian yang 

terbatas berpengaruh pada kelancaran proses kajian, namun dapat 

diseimbangkan dengan faktor pendukung berupa media yang dapat 

menarik peserta dalam memahami materi dan pembagian hadiah serta 

snack untuk peserta kajian dapat menambah minat peserta kajian. 

Simpulannya bahwa implementasi kajian Annisa sangat tepat diterapkan 

dalam meningkatkan pengetahuan Agama Islam siswi SMK Negeri 4 

Semarang, karena berpengaruh positif pada sikap dan pengetahuan siswi 

tentang Agama Islam yang belum mereka dapatkan pada pembelajaran di 

dalam kelas. 
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B. Saran 

 Setelah pembahasan skripsi ini, sesuai harapan penulis agar 

pemikiran-pemikiran dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. 

Karena itu penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Saran untuk sekolah 

 Pihak sekolah merupakan pihak yang berpengaruh terhadap kemajuan 

kegiatan kajian Annisa, dengan dukungan sarana dan prasarana yang 

diberikan untuk menunjang proses kajian. Fasillitas yang diberikan 

sekolah kepada pembimbing dan peserta kajian mempermudah dalam 

kegiatan Kajian Annisa.  

2. Saran untuk guru pembimbing 

 Guru pembimbing sudah menjelaskan materi kajian dengan baik dan 

detail, hendaknya agar pemanfaatan waktu kajian lebih maksimal selain 

dilaksanakan di waktu istirahat Jumat, juga mencoba waktu yang lain agar 

dapat dipantau oleh guru Agama Islam dan pihak sekolah yang lain. 

3. Saran untuk siswi peserta kajian 

 Peserta kajian harus mengikuti kegiatan Kajian Annisa dengan rajin 

dan mentaati peraturan sekolah. Tidak meninggalkan ilmu yang telah 

diajarkan oleh pemateri dan selalu mengamalkan ilmu yang telah diterima, 

guna memperbaiki ibadah kepada Allah SWT. 

 

C. Kata Penutup 

Setelah mencurahkan segenap tenaga dan fikiran, Alhamdulillah karya 

ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Implementasi Kegiatan Kajian Annisa 

Dalam Meningkatkan Pengetahuan Agama Islam Siswi SMK Negeri 4 

Semarang Tahun Ajaran 2018/2019“ telah berhasil penulis selesaikan. 

Dengan segala kedhoifan yang ada pada diri ini, penulis mengakui skripsi ini 

masih banyak kesalahan dan kekurangan. Ketika sesuatu itu sudah sempurna, 

maka tampaklah kekurangannya. Oleh karena itu, sumbangsih  berupa kritik 



 

 

dan saran dari pembaca yang budiman sangat penulis nantikan. Sekalipun 

skripsi ini dalam bentuk yang sederhana, penulis berharap agar dapat 

bermanfaat terutama bagi pribadi penulis dan segenap pembaca pada 

umumya. Aamiin.  


