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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang hubungan 

antara pembelajaran praktik shalat dengan kesempurnaan shalat siswa SMP 

Negeri 1 Pelaihari, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Pembelajaran praktik shalat siswa SMP Negeri 1 Pelaihari berada pada 

tingkat baik dengan frekuensi 17 orang siswa dan prosentase 85%. 

2. Kesempurnaan shalat siswa SMP Negeri 1 Pelaihari berada pada tingkat 

sempurna dengan frekuensi siswa 16 orang dan prosentase 80 %. 

3. Hubungan antara pembelajaran praktik shalat terhadap kesempurnaan 

shalat siswa SMP Negeri 1 Pelaihari dengan subjek 20 orang, pada chi 

kuadrat untuk taraf signifikan 5 % = 13,277 dan pada taraf signifikansi 

1% = 9,488. Berdasarkan ketentuan uji hipotesis yang telah ditentukan, 

harga chi kuadrat hitung (x2
hitung) lebih besar dari harga chi kuadrat tabel 

(x2
tabel) baik taraf signifikansi 5% ataupun 1% dengan hasil 

9,488<18,7312>13,277. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis alternatif 

(Ha) di terima, dengan demikian terdapat Pengaruh Pembelajaran 

Praktek Shalat Terhadap Kesempurnaan Shalat Siswa SMP Negeri 1 

Pelaihari. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, dan kesimpulan yang telah diuraikan, 

maka penulis dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa  

Berdasarkan hasil pengisian kuesioner, setiap siswa diharapkan 

untuk lebih aktif lagi dan meningkatkan kesadaran diri dalam 

melaksanakan praktik shalat baik di Sekolah maupun di rumah. 

2. Bagi Guru  

Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh guru diharapkan 

untuk lebih tegas lagi terhadap siswa yang belum mencapai kesempurnaan 

shalat terutama pencapaian gerakan-gerakan dalam melaksanakan kegiatan 

praktik shalat, agar program pembelajaran praktik shalat tersebut dapat 

berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh 

Sekolah. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Penelitian ini memberikan informasi mengenai pengaruh 

pembelajaran praktik shalat terhadap kesempurnaan shalat siswa SMP 

Negeri 1 Pelaihari. Kontribusi pembelajaran praktik shalat terhadap 

kesempurnaan shalat sebesar 81,5%. Hal ini menujukkan bahwa masih ada 

sebanyak 18,5% yang dipengaruhi oleh faktor lain, maka dari itu penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat menemukan faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi kesempurnaan shalat siswa.


