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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan    

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian sebagaimana 

disajikan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Masyarakat muslim desa Gombang memiliki usia yang 

bervariatif mulai dari usia remaja 12 tahun hingga usia lanjut 

95 tahun. Masyarakat muslim Desa Gombang banyak yang 

berusia dewasa, hal ini dapat dilihat dari rata-rata usia 

masyarakat muslim Desa Gombang adalah 43 tahun. 

2. Intensitas salat berjamaah masyarakat muslim Desa Gombang 

nilai tertinggi adalah 93 dan nilai terendah adalah 37. Dengan 

rata-rata hitung yang diperoleh yaitu 68,95 maka intensitas 

salat berjamaah masyarakat muslim Desa Gombang berada 

dalam kategori sedang. 

3. Tidak ada pengaruh usia masyarakat muslim terhadap 

intensitas salat berjamaah di Desa Gombang Bogorejo Blora. 

Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan      = 2,380 lebih 

kecil jika dibandingkan dengan angka pada nilan F tabel dengan 

taraf signifikansi 5 %  (2,380 < 3,929). 

Dengan demikian hipotesis yang peneliti ajukan 

yang berbunyi: “Usia Masyarakat Muslim di Desa Gombang 
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Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora berpengaruh terhadap 

intensitas salat berjamaah.” tidak dapat diterima. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian lapangan 

yang peneliti kemukakan, maka peneliti menyampaikan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi  guru PAI: diharapkan tidak hanya mengajarkan materi 

di lingkungan sekolah, tetapi  menjadi pendidik di 

lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

2. Bagi wali murid: seharusnya mengajarkan mendidik dan 

membiasakan anak untuk menjalankan salat secara berjamaah 

dan ibadah lainnya sejak dini. Sehingga anak akan terbiasa 

untuk melaksanakan perintah Allah dengan taat. 

3. Bagi masyarakat muslim Desa Gombang: seharusnya umat 

muslim senantiasa menjalankan perintah-Nya dan menjauhi 

larangan-Nya. Dalam hal ini adalah menjalankan salat lima 

waktu dan mendapatkan keutamaan dengan melaksanakan 

secara berjamaah. 

Ucapan puji syukur kepada Allah SWT, sehingga peneliti 

bisa menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati 

peneliti sangat mengharapkan saran yang konstruktif demi 

kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya peneliti memanjatkan do’a 

kepada Allah SWT, semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti 

dan pembaca. Amin. 


