
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1.Kesimpulan 

Setelah menganalisa data-data yang terkumpul melalui observasi, 

wawancara dan dokumentasi dalam penelitian ini, secara garis besar dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Implementasi Pembiasaan Salat Berjamaah di MAN 1 Kendari 

Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19 

Pelaksanaan pembiasaan kegiatan salat berjamaah di MAN 1 

Kendari telah dilaksanakan sejak awal sekolah. Namun, kegiatan salat 

berjamaah dilaksanakan secarah optimal pada tahun 2012 hingga tahun 

2020 sebelum pandemi covid-19 terjadi. Kegiatan salat berjamaah 

diikuti oleh peserta didik guru dan staf MAN 1 Kendari. Pada saat 

pandemi covid-19 terjadi pelaksanaan salat berjamaah dilakukan di 

lingkungan peserta didik masing-masing baik itu salat berjamaah di 

masjid ataupun di rumah.  

2. Pembiasaan Salat Berjamaah dalam Membentuk Sikap Disiplin 

Peserta Didik di MAN 1 Kendari Sebelum dan Pada Saat Pandemi 

Covid-19 

Pebiasaan kegiatan salat berjamaah berdampak positif terhadap 

sebagian besar peserta didik pada sikap disiplin menaati tata-tertib di 

sekolah, serta pembiasaan salat berjamaah tidak berdampak positif 

terhadap sebagian kecil peserta didik pada sikap disiplin menaati tata-
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tertib di sekolah hal ini disebabkan oleh lingkungan peserta didik di luar 

sekolah yang kurang baik dan disebabkan oleh kualitas salat dari 

peserta didik tersebut. Dampak salat berjamaah pada sikap disiplin 

peserta didik juga masih terbawa pada saat pandemi covid-19 yang di 

mana kegiatan biasanya dilakukan di sekolah kemudian dialihkan ke 

rumah masing-masing. 

5.2. Limitasi 

Suatu penelitian pasti terdapat beberapa hal yang menjadi kendala 

atau hambatan. Namun hanya satu hal yang benar-benar menjadi kendala 

utama dalam penelitian ini. Penelitian ini diajukan pada bulan Desember yang 

dimana ada rencana Menteri Pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran 

tatap muka akan tetapi penyebaran covid-19 masih tinggi maka pembelajaran 

kembali dilakukan secara online sehingga menyulitkan peneliti untuk 

melengkapi data yang dibutuhkan. Sekiranya penelitian ini dapat disajikan 

dengan lebih lengkap akan tetapi dengan adanya kendala di atas maka peneliti 

meminta maaf atas penyajian penelitian yang kurang lengkap dan 

menggunakan data observasi awal.  

5.3. Rekomendasi  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas maka 

peneliti mengajukan rekomendasi untuk pengembangan pembelajaran dan 

penelitian sebagai berikut: 

1.  Kepada kepala sekolah diharapkan dapat mempertahankan budaya kegiatan 

salat berjamaah yang telah dilaksanakan sejak awal sekolah didirikan. 
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2. Kepada guru MAN 1 Kendari agar selalu berupaya menciptakan program 

kegiatan keagamaan baru yang dapat berdampak positif bagi keseharian 

peserta didik baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan 

sekolah. 

3. Kepada peserta didik diharapkan dapat mengikuti arahan pendidik dalam 

setiap kegiatan sekolah karena semua arahan guru di sekolah adalah proses 

pendidikan. 

4. Kepada peneliti lain diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi acuan 

dalam melakukan penelitian lebih lanjut tentang implementasi pembiasaan 

salat berjamaah dalam membentuk sikap disiplin peserta didik di MAN 1 

Kendari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


