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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai 

Strategi Guru Fiqih dalam Meningkatkan Ketaatan Siswa Melalui Shalat 

Dzuhur Berjamaah di MTs PSM Rejotangan Tulungagung dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perencanaan strategi guru Fiqih dalam meningkatkan ketaatan siswa 

melalui shalat dzuhur berjamaah di MTs PSM Rejotangan 

Tulungagung 

Strategi guru Fiqih dalam meningkatkan ketaatan ibadah shalat 

dzuhur pada siswa, yaitu: pembiasaan, nasehat, dan uswatun 

hasanah/keteladanan. 

2. Pelaksanaan strategi guru Fiqih dalam meningkatkan ketaatan siswa 

melalui shalat dzuhur berjamaah di MTs PSM Rejotangan 

Tulungagagung 

Dalam melaksanakan strategi pelaksanaan ini guru memberi contoh 

segera datang kemasjid ketika mendengar adzan berkumandang lalu 

siswa yang melihatnya segera menyusul, jadi itu sudah menjadi 

kebiasaan siswa untuk mengikuti shalat dzuhur berjamaah. 

3. Hambatan guru Fiqih dalam meningkatkan ketaatan dalam beribadah 

shalat dzuhur berjamaah yaitu faktor penghambat internal dan 



118 
 

   

 

eksternal yaitu kurangnya ketaatan, kurangnya motivasi dan antusias 

siswa, fasilitas yang kurang memadai dan latar belakang keluarga 

yang berbeda-beda. Solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut 

yaitu dengan diberikan nasehat, peringatan, pendekatan secara 

emosional dan menjalin kerjasama para guru, siswa, dan orang tua 

wali murid. 

B. Saran 

1. Kepada kepala sekolah 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan untuk mengambil 

kebijakan yang dapat membentuk peserta didik sebagai generasi 

islami yang disiplin dalam menjalankan ibadah shalat. 

2. Kepada guru 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan 

dan tambahan untukmendapatkan strategi ataumetode yang lebih baik 

sehingga dapat meningkatkan ketaatan beribadah shalat. 

3. Kepada peserta didik 

Hasil penelitian ini dapat menjadikan peserta didik lebih aktif dan 

berpartisipasi dengan adanya program peningkatan ketaatan peserta 

didik di sekolah supaya dapat menjadikan peserta didik sebagai 

generasi islami yang disiplin. 

4. Kepada pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk 

meningkatkan ketaatan beribadah shalat. 
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5. Kepada peneliti selanjutnya 

Hasil ini bisa menjadi masukan dan menjadi acuan untuk 

melakukan dan meneruskan penelitian yang lebih mendalam terutama 

terkait dengan peningkatan ketaatan shalat. 

  


