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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Simpulan dan Rekomendasi 

Sebagaimana yang telah kita bahas pada bab-bab sebelumnya, telah 

ditemukan data yang memang peneliti harapkan, baik data dari hasil 

penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara atau interview, observasi, 

maka selanjutnya peneliti akan melakukan analisis data untuk menjelaskan 

lebih lanjut dari hasil penelitian. Pada bab ini akan penulis uraikan bahasan 

penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. 

Sesuai dengan teknik analisis data yang dipilih oleh peneliti yaitu 

menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu pemaparan dengan menganalisis 

data yang telah peneliti kumpulan dari wawancara dan observasi selama 

peneliti mengadakan penelitian dengan lembaga terkait. Di bawah ini adalah 

hasil dari analisis peneliti, yaitu : 

5.1.1 Berdasarkan analisa diatas maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai 

berikut: Hal ini menunjukan bahwa praktek kultum berdampak positif 

terhadap wawasan keagamaan siswa putra yakni bertambahnya mental 

siswa dalam menyampaikan kultum serta bertambahnya wawasan 

keagamaan baik berupa wawasan Akidah, Syari’ah, maupun Akhlak. 



55 

memang praktek kultum memberi kontribusi yang positif terhadap 

wawasan agama. 

5.1.2 Kendala-kendala atau Faktor Penghambat dan juga Solusi yang 

digunakan dalam Pelaksanaan Kegiatan Kultum (kuliah tujuh menit) 

di sekolah : 

5.1.2.1 Beberapa siswa kurang disiplin dalam dalam mengerjakan 

shalat  berjamaah terutama berjamaah dhuhur karena kondisi 

tenaga hampir habis dan cenderung lelah yang mengakibatkan 

siswa sulit untuk dikondisikan untuk berjamaah. 

5.1.2.2 Pembiasaan yang dilakukan disekolah dengan disiplin masih 

kurang diterapkan dirumah (belum istiqomah). 

5.1.2.3 Solusi yang diberikan pihak sekolah kepada peserta didik yaitu 

memberikan motivasi sebagai pendukung bagi siswa yang 

masih membutuhkan bimbingan. 

5.1.3 Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran-

saran sebagai berikut: 

5.2.1 Saran untuk Kepala Sekolah. 

5.2.1.1 Dalam upaya pencapaian visi dan misi perlu diberlakukan 

perbaikan sistem kultum yang mana memberi kesempatan 

kepada seluruh siswa baik laki-laki maupun perempuan 

yang memiliki bakat dalam menyampaikan kultum 

(kuliah tujuh menit) untuk dilatih lebih intens. 



56 

5.2.1.2 Perlu diadakannya sarana yang menunjang kegiatan 

kultum (kuliah tujuh menit), salah satunya dengan 

menyediakan buku yang dapat memperluas cakrawala 

siswa agar lebih baik ketika menyampaikan kultum 

(kuliah tujuh menit). 

5.2.2 Saran untuk Guru PAI. 

5.2.2.1 Lebih intens dalam mengawasi jalannya kultum (kuliah 

tujuh menit), agar tercapainya tujuan kultum tersebut. 

5.2.2.2 Membantu memotivasi siswa akan pentingnya berdakwah 

walaupun hanya satu ayat. 

5.2.3 Saran untuk Siswa 

5.2.3.1 Demi tercapainya tujuan dari kultum (kuliah tujuh 

menit) maka siswa yang akan kultum untuk dapat 

mempersiapkan kultum dengan baik. 

Bagi siswa yang mendengarkan kultum agar serius memperhatikan kultum yang 

disampaikan teman yang sedang kultum. 


