
BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil kajian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka penelitian 

ini menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Ketaatan Beribadah di SMP Negeri 3 Turi meliputi a) ketaatan dalam 

ibadah shalat yang meliputi ibadah shalat wajib, shalat sunah dhuha, shalat 

berjama’ah, dan shalat tarawih di SMP Negeri 3 Turi termasuk kategori 

Baik (72,92%); b) ketaatan dalam ibadah puasa meliputi puasa wajib, 

puasa senin kamis, puasa syawal, puasa arofah dan puasa daud di SMP 

Negeri 3 Turi termasuk kategori Cukup Baik (62,71%); c) ketaatan dalam 

doa dan dzikir meliputi berdoa setelah shalat dan membaca al-Qur’an di 

SMP Negeri 3 Turi termasuk kategori Baik (77,60). Jadi dapat 

disimpulkan tingkat ketaatan beribadah siswa di SMP Negeri 3 Turi 

termasuk karegori Baik (71,08). 

2. Program sekolah yang mendukung ketaatan beribadah meliputi tadarus 

sebelum pelajaran sebesar 83,33%, kegiatan sosial-keagamaan sebesar 

80,21% dan pengajian kelas sebesar 78,13%.  

3. Factor yang mempengaruhi ketaatan beribadah siswa adalah motivasi 

orang tua sebesar 80,21%, pemantauan guru sebesar 79,17%, pergaulan 

teman sebaya sebesar 67,71% dan kegiatan lingkungan masyarakat sebsar 

70,83%. Jadi dapat disimpulkan faktor yang mempengaruhi ketaatan 

beribadah ketaatan siswa sebesar 74,48%. 
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B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran 

kepada yang terkait sebagai berikut: 

1. Kepada Sekolah  

a. Lebih sering mengadakan motivasi sehingga mampu meningkatkan 

semangat ibadah siswa 

b. Melibatkan banyak stakeholder dalam pemantauan terhadap 

efektivitas belajar siswa 

2. Kepada Siswa  

a. Berhati-hati dalam berteman dan bergaul khususnya sehingga teman 

yang baik mampu membawa arah yang positif 

b. Memupuk cita-cita yang tinggi dan tidak mudah tergoda dengan 

kondisi globalisasi 

c. Memperhatikan nasehat orang tua dan guru demi keberhasilan masa 

depan 

C. Penutup 

Alhamdulillah segala puji bagi Allah swt, Tuhan semesta alam. Tak 

lupa kami ucapkan terima kasih kepada keluarga, segenap teman-teman, guru 

tempat penelitian ini berlangsung serta pembimbing. Penelitian ini tentu jauh 

dari sebuah kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik kami harapkan demi 

perbaikan menjadi mendekati kesempurnaan. Semoga penelitian ini 

bermanfaat dan mampu memberikan kontribusi terhadap bidang pendidikan. 


