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     BAB V 

     PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan  

Kesimpulan dalam skripsi ini, yaitu: 

1. Kedisiplinan sholat fardlu siswa lulusan MI siswa kelas VII MTs. 

Maftahul Falah Sinanggul Mlonggo dapat dikatakan baik sekali karena hal 

tersebut dapat diketahui dari nilai mean sebesar 90, nilai median sebesar 

90,5 dan nilai modusnya sebesar 91. Sedangkan dilihat dari prosentase 

nilai menyatakan kategori baik sekali ada 100%. 

2. Kedisiplinan sholat fardlu siswa lulusan SD siswa kelas VII MTs. 

Maftahul Falah Sinanggul Mlonggo Jepara dapat dikatakan baik karena hal 

tersebut dapat diketahui dari nilai mean sebesar 83,7, nilai modus sebesar 

82,5 dan nilai medianya sebesar 82. Sedangkan dilihat dari prosentase nilai 

menyatakan kategori baik sekali ada 78,6%, kategori baik ada 21,4%. 

3. Terdapat perbedaan kedisiplinan sholat fardlu antara siswa lulusan MI dan 

lulusan SD Siswa Kelas VII MTs. Maftahul Falah Sinanggul Mlonggo 

Jepara sebesar 3,9 dikonsultasikan taraf signifikansi 5% adalah 2,02, 

sedangkan untuk 1% ada 2,07. Dari hasil di atas maka to > tt baik pada taraf 

1% maupu 5%.  

B.  Saran-Saran           

Dari hasil penelitian tersebut, punulis ingin menyumbangkan 

sumbangsih atau bahan pikiran dan saran-saran yang sekiranya bermanfaat 

diantaranya sebagai berikut: 
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1. Kepada guru 

a. Guru diharapkan dapat membimbing dan mengarahkan tingkah laku 

siswa. Karena siswa dalam belajar membutuhkan bimbingan dari guru 

pada waktu di sekolah.  

b. Guru sebagai pendidik di sekolah diharapkan dapat meningkatkan 

kedisiplinan siswa terutama dalam ibadah sholat. Karena dengan 

bimbingan guru dapat berpengaruh terhadap kedisiplinan siswa.    

2. Kepada Siswa 

a. Siswa diharapkan sungguh-sungguh dalam belajar, karena dengan 

kesungguhan akan memperoleh hasil yang lebih baik 

b. Siswa diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinannya, karena 

kedisiplinan merupakan salah satu kunci keberhasilan belajar. Hal ini 

juga dalam hal sholat fardlu, karena melaksanakan sholat fardlu 

merupakan kewajiban setiap orang muslim.   

C.  Penutup 

Rasa puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufiq, dan 

hidayahnya yang diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan baik. Shalawat serta salam kepangkuan baginda Rosul Muhammad 

SAW semoga kita selalu mendapatkan pertolongan dan syafaat-Nya di Hari 

Kiamat nanti.  

Selanjutnya sebagai hamba yang penuh dengan keterbatasan, tentunya 

dalam penelitian ini banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, karena 

hasil karya seseorang pasti terbatasi dengan ruang dan waktu. Oleh karena itu 
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kritik dan saran konstuktif yang penulis harapkan demi sempurnanya skripsi 

ini. Akhirnya dengan mengharap ridho Allah swt, semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca yang ingin mengambil 

manfaatnya pada umumnya. Amin. 


