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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Setelah penulis mengadakan penelitian lapangan dan menganalisa data demi 

data yang diperoleh dalam rangka pembahasan skripsi yang berjudul “Pengaruh 

Aktivitas Peserta Didik Mengikuti Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Terhadap Kedisiplinan Salat Lima Waktu Peserta Didik Sekolah Luar Biasa 

Golongan Tunadaksa (SLB D) di SMPLB Negeri Ungaran”, maka secara garis 

besar dapat disimpulkan: 

1. Aktivitas Peserta didik Mengikuti pembelajaran PAI di SMPLB Negeri 

Ungaran mempunyai nilai rata–rata yaitu X = 41,8. Hal ini menunjukkan 

bahwa aktivitas peserta didik mengikuti pembelajaran PAI termasuk dalam 

kategori cukup baik, yaitu berada pada interval nilai 41-43. 

2.  Kedisiplinan  Salat lima waktu peserta didik tundaksa SMPLB Negeri 

Ungaran mempunyai nilai rata – rata yaitu Y  = 42,7. Hal ini menunjukkan 

bahwa Kedisiplinan salat lima waktu peserta didik tunadaksa SMPLB Negeri 

Ungaran termasuk dalam kategori cukup baik, yaitu berada pada interval nilai 

42-43. 

3. Ada pengaruh aktivitas peserta didik mengikuti pembalajaran PAI terhadap 

kedisiplinan salat lima waktu peserta didik tunadaksa SMPLB Negeri 

Ungaran dengan dibuktikan dengan persamaan garis regresi Ŷ= 24,216884+ 

0.4403153X dan hasil varian garis regresi Freg diperoleh yaitu 9,46 kemudian 

dikonsultasikan dengan harga Ftabel pada signifikan 1 % yaitu 8,69 dan pada 

taraf signifikan 5 % yaitu 4,54 karena F reg 9,46 > Ft 0.01 = 8,69 maka 

signifikan, dan F reg 9,46 > F t 0.05 = 4,54, maka signifikan. Ini berarti ada 

pengaruh positif aktivitas peserta didik mengikuti pembelajaran pendidikan 

agama Islam terhadap kedisiplinan salat lima waktu. 
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B. Saran 

1. Untuk pihak sekolah dan pengurus yayasan, supaya memperbaiki sarana 

dan prasarana seperti melengkapi alat-alat peraga, menambahi koleksi 

buku-buku perpustakaan yang bersifat keagamaan dan media pendidikan 

yang lain serta memperbaiki kualitas SDM. Adanya dukungan materiil 

yang cukup dalam upaya peningkatan kedisiplinan siswa dalam 

menjalankan ibadah shalat yaitu dengan tersedianya sarana ibadah yang 

memadai. 

2. Kepada guru sebagai figur pendidikan hendaknya lebih bisa kreatif dalam 

upaya transfer of knowledge dan transfer of value kepada anak didik, dan 

lebih sadar bertanggung jawab terhadap tugasnya. Guru juga sebagai orang 

tua kedua dari anak didiknya, seyogyanya berusaha memperhatikan 

kedisiplinan siswanya dalam menjalankan ibadah salat di sekolah. 


