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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, 

maka kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:  

1. Pelaksanaan Demonstrasi Pada Pembelajaran Shalat di MTs Futuhiyyah 

Kudu Semarang 

Pelaksanaan aktivitas anak didik dalam mengikuti proses 

pembelajaran melalui metode  demonstrasi shalat sudah berjalan dengan 

baik, karena siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran. Tidak hanya 

guru yang aktif menerangkan, tetapi siswa juga belajar secara langsung 

dan bisa langsung mempraktikkannya dengan melihat guru 

mempraktikkan shalat terlebih dahulu, yang mana akhirnya mudah untuk 

diingat oleh siswa 

   

2. Efektifitas metode demonstrasi pada pembelajaran shalat di MTs 

Futuhiyyah Kudu Semarang 

Penggunaan metode demonstrasi pada pembelajaran shalat lima 

waktu di MTs Futuhiyyah Kudu Semarang , sesuai, disenangi dan efektif 

bagi peserta didik, sebab peserta didik lebih mudah memahami dari pada 

teori yang tidak ada contoh, dan prakteknya. 

 

3. Problem yang dialami guru dalam penerapan metode demonstrasi pada 

pembelajaran shalat lima waktu pada siswa di MTs Futuhiyyah Kudu kota 

Semarang seperti yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya 

merupakan perilaku ketidakdisiplinan siswa, maka sebagai guru bersama 

penyelenggara pendidikan harus memosisikan diri sebagai tauladan/contoh 

dalam melaksanakan shalat, karena ini juga termasuk bagian dari metode 

demonstrasi, disamping itu guru bersama penyelenggara pendidikan juga 

selalu berperan aktif sebagaimana berikut ini:  

a. Adanya pelaksanaan shalat dzuhur berjama’ah secara kontinyu  
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b. Kepala sekolah, guru-guru dan karyawan mengawasi kegiatan shalat 

dzuhur berjama’ah yang sudah terjadwal  

c. Anjuran lisan (mengingatkan, penjelasan dan nasihat) secara rutin yaitu  

pada upacara dan tambahan jam pelajaran khusus agama  

d. Kontrolan langsung ke kelas-kelas dan sekitar sekitar gedung sekolah 

untuk siswa yang tidak shalat  

e. Memberi peringatan kepada siswa yang tidak shalat berjama’ah secara 

berjama’ah (hukuman dalam bentuk lisan)  

 

B. Saran  

Pada bagian akhir skripsi ini, perkenankanlah penulis memberikan 

saran atau usulan sebagai masukan untuk lebih meningkatkan kegiatan 

kedisiplinan dalam menjalankan shalat lima waktu di MTs Futuhiyyah Kudu 

kota Semarang.  

1. Bagi Kepala Sekolah  

a.  Hendaknya melaksanakan pembinaan dan sosialisasi bagi guru-guru agar 

kegiatan kedisiplinan dalam menjalankan shalat lima waktu lebih optimal 

b. Diharapkan melakukan evaluasi pencapaian target dengan menetapkan 

beberapa indikator  

2. Bagi Guru  

a. Hendaknya guru terus memberi inspirasi, motivasi, bimbingan dan 

penguatan kepada peserta didik dalam berbagai kesempatan dalam  

melakukan kedisiplinan dalam menjalankan shalat lima waktu 

b. Diharapkan guru terus berinovasi agar peserta didik tidak merasa jenuh 

dan bosan dalam melaksanakan kedisiplinan dalam menjalankan shalat 

lima waktu 

c. Hendaknya guru bisa terus meningkatkan interaksi dan komunikasi 

dengan siswa agar terjalin kerja sama yang sinergis serta pembiasaan 

shalat berjama’ahpun dapat ditindak lanjuti dan berjalan lebih optimal  

3. Bagi siswa  
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a. Hendaknya siswa menindak lanjuti kedisiplinan dalam menjalankan 

shalat lima waktuyang telah dilaksanakan di Madrasah untuk 

dilaksanakan juga dirumah  

b. Hendaknya siswa selalu mengikuti kedisiplinan dalam menjalankan shalat 

lima waktu di Madrasah dengan perasaam senang bukan karena paksaan 

 

C. Kata Penutup 

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah. Dengan 

mengucap syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rakhmat, 

taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga peneliti mampu menulis skripsi ini 

dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad 

SAW yang selalu kita harapkan syafa’atnya, semoga kita selalu diberikan 

istiqomah dalam menjalankan syari’at agama Islam.  

Penulis menyadari betul bahwa tanpa bantuan berbagai pihak, 

penulisan skripsi ini tidak bisa terwujud dengan baik. Oleh sebab itu, penulis 

mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat 

dalam penulisan skripsi ini. Penulis tidak dapat memberikan balasan apa-apa, 

hanya iringan doa semoga semua pihak yang telah membantu mendapat 

kebaikan dan balasan pahala dari Allah SWT.  

Di dalam penulisannya, penulis juga menyadari bahwa penulisan 

skripsi ini masih jauh dari sempurna. Masih banyak terdapat kesalahan dan 

kekurangan yang merupakan keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis. Oleh 

karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun 

dari berbagai pihak demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.  

Akhirnya hanya kepada Allah SWT yang Maha Bijaksana, penulis 

berdoa dan memohon semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya 

dan bagi semua pihak pada umumnya. Amiin... 

 


