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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti tentang 

“Korelasi antara kedisiplinan s{alat fard{u dengan kedisiplinan 

belajar siswa kelas VII MTs Hidayatus Syubban Karangroto 

Tahun 2017”, dapat disimpulkan bahwa:  

1. Kedisiplinan s{alat fard{u siswa kelas VII MTs Hidayatus 

Syubban Karangroto diperoleh rata-rata sebesar 63,42. Hal 

ini menunjukkan bahwa Kedisiplinan salat siswa kelas VII 

MTs Hidayatus Syubban Karangroto dalam kategori baik, 

yaitu berada pada interval 58-67. 

2. Kedisiplinan belajar siswa kelas VII MTs Hidayatus 

Syubban Karangroto diperoleh rata-rata sebesar 67,28. Hal 

ini berarti bahwa kedisiplinan belajar siswa kelas VII MTs 

Hidayatus Syubban Karangroto dalam kategori baik, yaitu 

berada pada interval 62-71. 

3. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan analisis 

korelasi product moment diperoleh hasil rxy = 0,759, 

sedangkan nilai dari r tabel dengan N=50 adalah 0,279 

dengan taraf signifikan 5% dan juga 0,361 dalam taraf 

signifikansi 1%. Dengan demikian r hitung (0, 759) > r 

tabel (0,279/0,361). Maka dapat disimpulkan ada korelasi 

yang signifikan antara kedisiplinan s{alat fard{u dengan 
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kedispilinan belajar siswa kelas VII MTs Hidayatus 

Syubban Karangroto. Hal ini bisa berarti bahwa semakin 

disiplin salat siswa maka akan semakin disiplin pula 

belajarnya. 

Berdasarkan perhitungan kontribusi kedisiplinan s{alat 

fard{u terhadap kedisiplinan belajar siswa adalah sebesar 

58%, sedangkan yang 42% dipengaruhi oleh faktor-faktor 

yang lain.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan 

kesimpulan, maka peneliti akan memberikan saran-saran yang 

diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak lain, diantaranya : 

1. Bagi madrasah 

Para guru diharapkan mampu memberikan suntikan-

suntikan motivasi terhadap siswa supaya semakin giat 

dan disiplin dalam melaksanakan salat serta hal-hal yang 

berbau positif karena dari sanalah kedisiplinan belajar 

siswa akan terasah.    

2. Bagi siswa-siswi 

Siswa-siswi pada dasarnya adalah sebuah icon penerus 

bangsa, maka sudah selayaknya siswa-siswi mampu 

disiplin dalam berbagai kegiatan apapun, bukan hanya di 

dalam hal salat dan belajar semata, karena pada dasarnya 

sikap disiplin memiliki dampak yang luar biasa terhadap 

perkembangan sikap dan mental positif. 
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3. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu 

mengoptimalkan segala aspek mulai dari pemaksimalan 

jumlah sampel hingga penggunaan teori-teori yang lebih 

mumpuni. 

 

C. Penutup 

Puji syukur alhamdulillah atas segala limpahan 

rahmat dan hidayah Allah SWT, sehingga skripsi yang  

sederhana ini dapat terselesaikan. Penelitian ini tentu memliki 

kekurangan-kekurangan, sehingga kritik dan saran yang 

konstruktif senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan 

skripsi ini. 

Penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini 

dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan  

pembaca umumnya serta dapat memberikan sumbangsih pada 

perkembangan ilmu pendidikan agama Islam khususnya. 

Amin 

 

 

 

 

 

 

 

 


