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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data tentang “Korelasi 

antara Tingkat Pemahaman Shalat dengan Pengamlan Shalat Wajib Siswa 

Kelas VIII MTs NU Saalafiyah Kenduren Wedung Demak tahun 

2012/2013” 

Dapat disimpulkan bahwa: 

1. Tingkat pemahaman shalat siswa kelas VIII MTs NU Saalafiyah 

Kenduren Wedung Demak tahun 2012/2013 masuk dalam kategori 

sedang. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis yang menunjukkan nilai 

mean 72,051 yaitu terdapat antara interval (67-77) dan nilai tersebut 

termasuk kategori cukup. Artinya bahwa tingkat pemahaman shalat 

siswa sudah baik dan mampu untuk diaplikasikan mengamalkan shalat 

dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Pengamalan shalat wajib siswa kelas VIII MTs NU Saalafiyah 

Kenduren Wedung Demak tahun 2012/2013 masuk dalam kategori 

sedang. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis yang menunjukkan nilai 

mean 65,82 yaitu terdapat antara interval (61-77) dan nilai tersebut 

termasuk kategori cukup. Artinya bahwa pengamalan shalat wajib 

siswa sudah baik. 

3. Terdapat hubungan positif yang signifikan antara variabel tingkat 

pemahaman shalat siswa (X) dengan pengamalan shalat wajib siswa 

kelas VIII MTs NU Salafiyah Kenduren Wedung Demak tahun 

2012/2013 (Y). Hal ini dapat dibuktikan bahwa Rxy = 0,554 dan 

rhitung>rtabel, baik taraf signifikan 1% = 0,286 maupun 5% = 0,220. 

Sehingga hasilnya signifikan yang berarti hipotesis dapat diterima. 
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B. Saran 

Penutup dari penulisan skripsi ini, dengan penelitian yang berjudul 

“Studi Korelasi antara Tingkat Pemahaman Shalat dengan Pengamlan 

Shalat Wajib Siswa Kelas VIII MTs NU Saalafiyah Kenduren Wedung 

Demak tahun 2012/2013” maka peneliti memberikan beberapa saran 

kepada pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan hasil penelitian ini 

antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi guru, hendaknya berupaya meningkatkan pemahaman siswa 

tentang shalat agar pengamalan ibadah shalatnya menjadi lebih baik. 

2. Bagi siswa sebagai peserta didik hendaknya benar-benar memahami 

shalat dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang 

pelaksanaan shalat sampai pada pengamalannya. 

 

C. Penutup 

Alhamdulillah, puji syukur selalu terpanjatkan kehadirat Allah 

SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada 

penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan 

lancar. Dengan disertai do’a, semoga skripsi yang cukup sederhana ini 

dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta bagi pembaca pada 

umumnya.  

Sebagaimana pada umumnya karya setiap manusia, tentulah tidak 

ada yang sempurna secara total. Oleh karena itu penulis sangat menyadari 

hal tersebut, dengan mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari 

para pembaca, mengingat skripsi yang penulis susun ini masih jauh dari 

kesempurnaan.  

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho-Nya kepada kita 

semua dan memberikan kemanfaatan yang besar pada skripsi yang penulis 

susun dengan segenap kemampuan ini. Amin ya Rabbal ‘Alamin. 

 

 


