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BAB V 

PENTUTUP 

 

1.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan    tentang    uraian-uraian    hasil    penelitian    yang    

telah dikemukakan di depan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1.1.1 Latar  belakang  diadakannya  shalat  jama’ah  di  sekolah  di  SD 

Muhammadiyah Manyar adalah untuk membiasakan  diri dalam 

melaksanakan shalat jama’ah dan untuk mempraktekkan kurikulum 

sekolah. Selain itu dengan diadakannya shalat jama’ah di sekolah dapat 

melatih mendisiplinkan siswa dalam shalat berjama’ah. Dengan demikian, 

ketaatan kepada ajaran agama merupakan kebiasaan yang menjadi milik 

mereka yang mereka pelajari dari sekolah, yang diberikan oleh guru 

agama. 

 

1.1.2 Upaya   guru   agama   dalam   peningkatan   kedisiplinan   shalat   

berjama’ah disekolah adalah: 

a. Memberikan motifasi kepada seluruh siswa agar dapat mengikuti 

kegiatan keagamaan 

b. Memberikan persepsi / stimulus agar seluruh siswa dapat mudah untuk 

memahami apa yang diterangkan oleh guru 

c. Memberikan penghargaan berupa penambahan nilai 

Oleh karena itu perlu ditanamkan suasana relegius disekolah seperti 

yang ditanamkan disekolah SD Muhammadiyah Manyar dimana semua yang 

ada dilembaga  sekolah  tersebut  melibatkan  diri  secara langsung  dan 

aktif, dalam setiap kegiatan keagamaan mampu mengontrol semua 

kegiatan yang ada sehingga dapat dilaksanakan secara terprogram dan rutin 

disekolah dapat menciptakan pembiasaan yang baik. 

 

4.1.3 Hambatan yang dihadapi guru agama dalam mendisiplinkan shalat 

berjama’ah disekolah adalah: 
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a. Keadaan siswa yang kurang dapat dikondisikan. 

b. Keadaan lingkungan sekolah yang kurang mendukung 

c. Keadaan guru yang masih belum stabil 

d. Keadaan gedung sekolah yang masih kurang fasilitas yang mendukung  

Dan ada beberapa yang mempengaruhi terhadap mendisiplinkan diantaranya: 

A. Lingkungan keluarga 

B. Lingkungan sekolah 

C. Lingkungan masyarakat 

 

4.1.4 Solusi yang diberikan guru agama dalam mendisiplinkan shalat berjama’ah 

di sekolah:  

a. Semua guru atau staf yang lain memberikan  pendekatan kepada semua 

siswa-siswi agar dapat mempermudah untuk mengontrol langsung. 

b. Untuk   melancarkan   shalat   jama’ah   maka   sekarang   pihak   sekolah 

menambah fasilitas sekolah yaitu memperbanyak tempat wudhu sehingga 

dalam kegiatan shalat jama’ah dapat berjalan lancar walaupun masih ada 

beberapa siswa dan siswi yang ketinggalan dalam melaksanakan  shalat 

jama’ah. Dan bagi siswi yang tidak mengikuti sholat maka diberikan kegiatan  

pembinaan  keputrian  yang  dibimbing  oleh  guru  agama  yang tidak lain 

dari sekolah  sendiri.  Dengan  adanya  kegiatan  tersebut  maka seluruh siswi 

akan mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan. 

c. Guru harus bersikap akrab dan antusias. Keakraban dan keantusiasan guru 

membawa  efek  positif  terhadap  perubahan  tingkah  laku  siswa.  Sikap 

seperti akan membawa siswa kedalam suasana yang menyenangkan. 

d. Perlu  menciptakan  kegiatan-  kegiatan  yang  bersifat  edukatif  dan  di 

dalamnya menuntut kemampuan remaja untuk melakukan interaksi, proses 

sosialisasi,  dan  penyesuaian  diri  terhadap  diri  sendiri,  kegiatan  yang 

diikuti,  maupun  orang  lain  yang  sama-  sama  ikut  aktif  dalam  proses 

kegiatan tersebut. 
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5.1  Saran 

Ada beberapan saran yang penulis sampaikan kepada pihak yang 

terkait dengan hal ini diantaranya adalah: 

1. Dengan sudah berjalannya pelaksanaan shalat jama’ah di sekolah harus 

bisa ditingkatkan dan bisa menjadi tradisi SD Muhammadiyah Manyar 

diharapkan kerjasama kepala, guru, murid dan orang tua. 

2. Bagi orang tua, hendaknya jangan menimbulkan stimulus yang dapat 

mengembangkan identifikasi negatif pada anak karena sesungguhnya 

orang tua harus dapat dijadikan model bagi anak dalam segala tinggah 

lakunya. Dan orang tua harus mengawasi dan mengontrol anaknya. Karena 

sebagian waktu anak   berada di bawah pengawasan orang tua. Bagi orang 

tua sendiri, harus memberikan contoh kepada anaknya maksudnya orang tua 

harus ikut melaksanakan  shalat  jama’ah  dirumah,  sehingga  akan  

membiasakan  sang anak untuk melaksanakan  shalat jama’ah dimanapun 

tidak terkecuali. Oleh karena pentingnya untuk kerjasama dengan orang tua 

siswa. 

3. Bagi guru, biasanya guru identik dengan pepatah “digugu dan ditiru”. 

Jadi guru  harus  bisa memberikan  contoh  yang baik bagi muridnya  

maksudnya seperti guru-guru diwajibkan ikut melaksanakan  shalat 

berjama’ah di sekolah seperti diadakannya shalat dhuhur berjama’ah. Selain 

itu kami harapkan harus lebih ekstra keras dalam mengawasi muridnya dalam 

pelaksanaan shalat berjama’ah di sekolah. 

4. Kerjasama   sekolah   dengan   masyarakat   harus   di   dibangun   dan   

lebih ditingkatkan lagi. Karena lingkungan sekolah berada pada lingkungan 

masyarakat.  Jadi kedua lingkungan tersebut tidak boleh putus. 

Masyarakat juga berhak sebagai kontroling di dalam lingkungan sekolah. 

Selain itu juga di  lingkungan  masyarakat  tempat  tinggal  siswa  harus  bisa  

menjalin  kerja sama seperti di sekolah yang mana faktor lingkungan sangat 

mempengaruhi. 

5. Kerjasama  dengan  semua  pihak  sekolah  harus  lebih  ditingkatkan  

karena dengan adanya kerjasama yang lebih diperketat maka akan mudah 
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untuk mengontrol, mengawasi dan mendisiplinkan dalam segala kegiatan 

yang ada didalam sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




