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BAB V 

KESIMPULAN, LIMITASI PENELITIAN DAN 

REKOMENDASI 

 

 
5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan apa yang penulis teliti dari bab-bab sebelumnya, maka 

penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut 

a. Cara menanamkan pembiasaan shalat dzuhur berjamaah. 

Cara atau strategi yang digunakan agar siswa melakukan dan terbiasa 

melakukan shalat dzuhur berjamaah adalah; 1) Melalui pendampingan, 

penggerakan dan perintah; guru-guru berkeliling di setiap ruangan untuk 

membertahu dan memerintahkan kepada siswa agar segera ke mushollah 

dan melakukan shalat dzuhur berjamaah. 2) Pemberian Pemahaman; 

dilakukan oleh wakil kepala sekolah bagian kesiswaan dan guru-guru baik 

ketika apel pagi dan ketika dalam ruangan. 3) Uswatun hasanah 

(pemberian contoh yang baik); kepala sekolah, guru-guru dan staf tata 

usaha (TU) di  SMA Negeri 1 Bungku Selatan juga ikut melakukan shalat 

dzuhur berjamaah. 4)  Melalui pengawasan; Guru-guru melakukan 

pengawasan terhadap siswa sampai siswa itu melakukan shalat dzuhur 

berjamaah. 5) Memberikan sangsi atau hukuman; berupa pengurangan 

nilai mata pelajaran pendais, dijemur dan adakalanya di cubit. 
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b. Nilai kedisiplinan yang ditanamkan melalui pembiasaan salat dzuhur 

berjamaah 

Nilai kedisiplinan yang ditanamkan melalui pembiasaan shalat dzuhur 

berjamaah adalah 1) disiplin waktu; siswa yang melakukan shalat 

berjamaah dapat menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya waktu 2) 

latihan kebersaman; Siswa yang melakukan shalat secara berjamaah dapat 

membangun rasa kebersamaan dan menjadi penguat antar siswa untuk 

saling membantu ketika mnghadapi kesulitan. Nilai kedisiplinan yang 

terbentuk diatas bukan ditentukan semata-mata oleh kegiatan shalat 

berjamaah tetapi juga ditentukan oleh faktor-faktor atau unsur-unsur lain 

yang lebih determinan 

 

5.2  Limitasi Penelitian  

Limitasi atau kelemahan pada penelitian ini terletak pada proses 

penelitian, peneliti menyadari  bahwa dalam suatu penelitian pasti terdapat 

kurang dan banyaknya sebuah kelemahan. Salah satunya adalah dari sesi 

wawancara, terkadang jawaban yang diberikan oleh informan tidak sesuai 

dengan pertanyaan yang peneliti berikan, terkadang juga peneliti memberikan 

pertanyaan yang yang hampir sama tetapi memiliki makna yang berbeda. 

informan menjawab dengan jawaban yang sama. Untuk menyelesaikan 

masalah ini, peneliti akhirnya mengulang kembali pertanyaan dan 

menjelaskan maksud dari pertanyaan peneliti tersebut. 
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5.3  Rekomendasi 

 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, dapat disampaikan 

beberapa rekomendasi sebagai berikut. 

a. Bagi sekolah   

Sebagai lembaga pendidikan, guna meningkatkan kedisiplinan siswa, 

maka perlu adanya komitmen bersama untuk menerapkan shalat dzuhur 

bejamaah. Karena dengan adanya shalat dzuhur bejamaah diharapkan 

tercipta nilai kedisiplinan yang pada akhirnya siswa akan berlomba-lomba 

untuk menjadi yang terbaik. Sehingga sekolah akan menciptakan lulusan-

lulusan yang memiliki pribadi yang disiplin. 

b. Bagi siswa  

Dengan dilaksankannya shalat dzuhur berjamaah diharapakan siswa 

tertib menaati peraturan itu dan antusias untuk melaksanakan shalat 

berjamaah baik di sekolah maupun di luar sekolah. Semoga siswa mulai 

sadar akan kewajiban seorang muslim untuk melaksanakan shalat. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya ketika melakukan penelitian dengan jenis 

penelitian yang sama agar memperhatikan pertanyaan wawancara yang 

akan diajukankan kepada informan, sehingga tidak terulang kembali 

kesalahan yang terjadi kepada peneliti ketika proses wawancara, 

 


