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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah seluruh permasalahan yang ada dalam skripsi ini dikaji secara teoritis dan 

praktis beserta analisisnya, maka selanjutnya dapat diambil beberapa kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Kegiatan Ekstrakulikuler shalat dhuha  yang dilaksanankan di MTs Bustanul 

arifin Kokop Bangkalan berjalan dengan cukup baik, dan dilksanakan dengan 

rutin yang dilakukan setiap minggu sekali , meskipun ada beberapa halangan 

yang menerpa akan tetapi itu tetap tidak menurunkan minat siswa untuk 

melakukan shalat dhuha bersama . selain para siswa para dewan guru juga ikut 

melaksanakan shalat dhuha sehingga  semakin menambah semangat siswa 

2. Sikap kedisiplinan siswa di MTs Bustanul Arifin cukup baik, terbukti dengan 

siswa tidak ada yang terlambat masuk sekolah dan mengikuti proses kegiatan 

belajar mengajar dengan baik serta para siswa juga patuh mengikuti peraturan 

yang ada di sekolah . 

3. Kegiatan ekstarkulikuler shalat dhuha sangat berpengaruh terhadap 

kedisiplinan siswa d.i Mts Bustanul Arifin. Hal ini berdasarkan penelitian 

hasil angket yang dihitung dengan korelasi Product Moment bahwa di antara 

dua variabel yaitu kegiatan ekstrakulikuler shalat Dhuha dan kedisiplinan 

siswa terdapat korelasi yang positif yakni dengan hasil perhitungan akhir  
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yaitu 0,71  yaitu antara 0, 70 – 0,90 yang berarti terdapat korelasi positif yang 

tinggi  

B. Saran 

Berdasarkan pengamatan dari hasil penelitian tersbut, maka penulis dapat 

memberikan saran beberapa hal yaitu : 

1. Kepada guru pembimbing seharusnya menyadari diri bahwa apa yang di 

ajarkan kepada anak didik bukanlah berdasarkan seberapa banyaknya 

honor yang diterima, melainkan keikhlasan hati dalam membimbing dan 

membentuk anak didik yang berguna bagi nusa dan bangsa. 

2. Kepada siswa diharapkan agar lebih giat dan rajin mengikuti kegiatan-

kegiatan ekstrakulikuler yang ada disekolah sesuai dengan bakat yang 

dimiliki dan khususnya mengikuti kegiatan ekstrakulikuler shoal tdhuha 

yang merupakan kegiatan wajib bagi setiap mukmin untuk mengerjakan 

shalat fardhu dan disempurnakan dengan shalat sunnah yaitu shalat dhuha 

karena termasuk ibadah kepada Allah SWT. Jadi untuk melakukan shalat 

dhuha tidak memerlukan bakat khusus yang diperlukan adalah kesadaran 

atas dirinya sendiri untuk mematuhi sesuatu pekerjaan yang sangat di 

anjurkan olehNabi Muhammad sebagai wujud cinta kita kepadanya dan 

kepada  Allah  SWT. 

3. Kepada orang tua diharapkan dan mendukung atau membantu yang 

diperlukan dalam   agar dapat mencapai prestasi belajar yang memuaskan 

dan tentunya bermanfaat bagi dunia dan akhirat. 


