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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari keseluruhan proses penelitian yang telah penulis 

lakukan mengenai kedisiplinan mahasiswa Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan dalam melaksanakan shalat lima waktu 

tahun angkatan 2012 dapat penulis ambil kesimpulan bahwa 

kedisiplinan mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

dalam melaksanakan shalat tahun angkatan 2012 diperoleh dengan 

angka 68% kategori disiplin. 

Adapun prosentase sangat displin diperoleh angka 17%, 

kurang disiplin diperoleh angka 10% dan tidak disiplin diperoleh 

angka 5%. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 

kedisiplinan mahasiswa dalam melaksanakan shalat lima waktu 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan tahun angkatan 2012 

diterima. 

Dengan hasil disiplin tersebut dari peniliti berharap peran 

aktif kepada seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan, pimpinan fakultas, dosen, pegawai, dan mahasiswa 

untuk terus meningkatkan syiar Islam terutama dalam 

melaksanakan shalat lima waktu di dalam diri mahasiswa, dengan 

harapan supaya shalat lima waktu yang merupakan kewajiban 

seorang muslim dan rukun Islam untuk dilaksanakan dengan 



69 

perkembangan yang lebih baik, dalam kesibukan yang ada 

shalatlah tetap di nomor satukan. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, saran yang 

penulis kemukakan antara lain: 

1. Bagi perguruan tinggi, supaya lebih memaksimalkan dalam 

kedisiplinan beribadah terutama shalat lima waktu, baik dari 

seluruh keluarga besar Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

saling bekerja sama dan mengoptimalkan. Sehingga tercipta 

perguruan tinggi yang bernuansa ke Islaman. 

2. Bagi dosen, supaya lebih memberikan dorongan dan arahan 

kepada mahasiswa agar lebih semangat dan aktif dalam 

meningkatkan kedisiplinan dalam beribadah terutama shalat 

lima waktu. 

3. Bagi mahasiswa, diharapkan mahasiswa dalam ibadah 

muamalah atau amaliyahnya bisa dipraktikkan dalam 

kehidupan sehari-hari, baik di kampus, dimasyarakat atau 

ditempat mereka berada dilaksanakan dengan baik dan benar 

sesuai norma-norma ke Islaman. 

C. Penutup 

Akhirnya peneliti hanya bisa mengucapkan rasa syukur 

kepada Allah Swt, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Tak 

lupa peneliti ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak 

yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Tanpa 
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mengurangi rasa hormat penulis memohon saran dan masukan 

guna kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi 

ini dapat memberi kontribusi bagi para pembaca pada umumnya 

dan penulis pada khususnya, Amin.  

 

 


