
BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi program 

pembiasaan salat berjamaah di SD N 2 Sukomulyo dapat diperoleh 

kesimpulan, sebagai berikut : 

1. Evaluasi latar belakang program pembiasaan salat berjamaah di SD 

N 2 Sukomulyo menunjukkan bahwa aspek survey berada pada 

kategori cukup, aspek musyawarah berada pada kategori cukup, 

aspek persiapan program berada pada baik. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa evaluasi latar belakang program pembiasaan 

salat berjamaah di SD N 2 Sukomulyo dalam kategori kurang baik. 

2. Evaluasi input program pembiasaan salat berjamaah di SD N 2 

Sukomulyo menunjukkan bahwa aspek siswa berada pada kategori 

baik, aspek guru berada pada kategori cukup, aspek sarana prasarana 

berada pada kategori baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

evaluasi input (masukan) program pembiasaan salat berjamaah di 

SD N 2 Sukomulyo dalam kategori cukup baik. 

3. Evaluasi process program program pembiasaan salat berjamaah di 

SD N 2 Sukomulyo menunjukkan bahwa aspek program kegiatan 

berada pada kategori baik, aspek materi berada pada kategori 

kurang, aspek sarana penilaian berada pada kategori kurang.



100 
 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa evaluasi process  (proses) 

pelaksanaan program pembiasaan salat berjamaah di SD N 2 

Sukomulyo dalam kategori kurang baik. 

4. Evaluasi output (hasil) program pembiasaan salat berjamaah di SD 

N 2 Sukomulyo menunjukkan bahwa aspek ketercapaian program 

dalam kategori baik. Aspek  standar penilaian program dalam 

kategori kurang . Aspek evaluasi program dalam kategori kurang. 

Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa evaluasi penilaian output 

pada program pembiasaan salat berjamaah di SD N 2 Sukomulyo 

dalam kategori kurang baik. 

B. Saran 

Saran akan membangun ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, 

dari hasil kesimpulan di atas maka peneliti akan memaparkan saran 

sebagai berikut : 

1. Hendaknya di setiap agenda musyawarah terutama pada momentum 

pembuatan program data atau hasil musyawarah ditulis secara rinci 

untuk dijadikan dokumentasi atau bukti bahwa telah dilakukan 

musyawarah sebelum program dilaksanakan. 

2. Hendaknya seluruh guru di SD N 2 Sukomulyo melaksanakan salat 

berjamaah zuhur dan dhuha bersama siswanya untuk memberikan 

teladan serta motivasi bagi siswa. 

3. Hendaknya untuk pelaksanaan salat dhuha berjamaah disediakan 

waktu khusus, tanpa memotong jam pembelajran PAI. 
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4. Hendaknya siswa didampingi dengan secara penuh dan sesekali 

diuji bacaan salatnya sudah menguasai atau belum. Jika belum, 

maka hendaknya sekolah menyediakan waktu khusus untuk siswa 

dalam mempelajari tata cara salat yang baik dan benar. 

5. Hendaknya sekolah menyediakan absensi dan tabel perkembangan 

siswa agar dapat mengukur tingkat perkembangan siswa setelah 

melaksanakan program. 

6. Hendaknya indikator standar penilaian program diatur untuk melihat 

sejauh mana tingkat keberhasilan program dan apa saja yang perlu 

dibenahi. 

7. Hendaknya evaluasi dilakukan minimal satu bulan sekali supaya 

program tidak sekedar berjalan tetapi juga mempunyai nyawa. 

8. Hendaknya dalam pelaksanaan program pembiasaan salat 

berjamaah disisipi kultum untuk menambah pengetahuan siswa 

tentang keagamaan atau dijadikan sarana untuk siswa belajar 

kultum. 

C. Kata Penutup 

Alhamdulillahirabbilalamiin, segala puji dan syukur bagi Allah swt 

nikmat syukur tak henti – hentinya penulis ucapkan berkat rahmat-Nya 

kemudahan dan kelancaran dalam penelitian dan penulisan skripsi dapat 

dirasa. Sehingga skripsi dengan judul “Evaluasi Program Pembiasaan 

Salat Berjamaah di SD N 2 Sukomulyo” dapat diselesaikan. Skripsi ini 

dibuat dengan semaksimal mungkin, tetapi penulis menyadari bahwa 
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skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis mohon perbaikan dan 

sarannya, agar dapat dilakukan perbaikan. 

Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar – 

besarnya kepada semua pihak yang sudah memberikan dukungan dalam 

bentuk apapun serta membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis 

tidak dapat membalas satu persatu kecuali doa semoga Allah swt 

membalas kebaikan dengan berkali lipat. Akhir kata, Semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca. 

 

 

 

 


