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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang diuraikan pada Bab 

IV sebelumnya, maka dapat disimpulan bahwa  Keaktifan  Shalat Berjamaah 

Terhadap Kedisiplinan Belajar Siswa Kelas VIII Pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam Di SMPN 1 Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar 

tergolong “sangat baik” dengan presentase 81,33 % dan kedisiplinan belajar 

siswa tergolong “ baik” dengan presentase 76,97%. 

Ada pengaruh yang signifikan antara Keaktifan Shalat Berjamaah 

Terhadap Kedisiplinan Belajar Siswa Kelas VIII Pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. 

Berdasarkan perhitungan diperoleh angka koefisien korelasi sebesar 0,458 

lebih besar rtabel pada taraf signifikan 5% (0,217) maupun pada taraf 

signifikan 1% (0,283). Dengan cara lain ditulis dengan 0,217 <0,458> 0,283. 

Ini berarti semakin sering siswa SMPN 1 Koto Kampar Hulu Kabupaten 

Kampar shalat  berjama’ah maka semakin disiplinan dalam belajar . 

sebaliknya jika siswa SMPN 1 Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar jarang 

shalat berjama’ah maka akan berkurang kedisiplinan belajarnya. 

B. Saran  

Dari kesimpulan yang telah diperoleh, maka penulis dapat memberikan 

rekomendasi, adapun rekomendasi dapat dijabarkan sebagai berikut: 
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1. Kepada kepala sekolah serta majelis guru agar selalu memberikan nasehat 

kepada siswa dan memantau keaktifan shalat  berjama’ah. 

2. Bagi guru supaya terus mengaktifkan  shalat zuhur berjama’ah karena 

dapat meningkatkan kedisiplinan belajar siswa. 

3. Bagi wali kelas, Agar ikut bekerjasama demi terwujudnya keaktifan  shalat 

Zuhur berjama’ah yang hitmat dan nyaman 

4. Bagi siswa. Agar selalu melakukan shalat Zuhur berjama’ah dengan baik 

sehingga bisa memperbaiki kedisiplinan belajarnya. 

5. Kepada orang tua khususnya wali murid agar bisa membimbing anaknya 

di rumah untuk mendisiplinkankan anaknya dalam melaksanakan shalat 

berjamaah. 

6. Untuk peneliti selanjutnya, hasil penilitian ini dapat dijadikan sebagai 

bahan acuan khususnya untuk penelitian yang ada kaitannya dengan 

penelitian ini. 

Demikian yang dapat penulis sarankan penulis menyadari bahwa 

skripsi ini masih kurang dari kesempurnaan untuk itu penulis mengharapkan 

kritikan dan saran yang membangun guna sempurnanya penulisan ini. 


