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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab- bab sebelumnya dalam skripsi ini 

yang berjudul  “ Pelaksanaan Ibadah Siswa di SDN Kanigoro 03 Tahun Ajaran 

2013/ 2014” maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Bentuk- bentuk ibadah siswa di SDN Kanigoro 03 meliputi sholat dhuha, 

tadarus Al quran dan sholat dhuhur berjama’ah. Pelaksanaan ibadah juga 

sudah cukup baik. Namun perlu ditambahkan mengenai turun tangan guru 

untuk mengawasi kegiatan ini agar berjalan lebih baik. Karena siswa 

masih SD masih membutuhkan bimbangan yang lebih dari guru 

2. Evaluasi pelaksanaan ibadah siswa di SDN Kanigoro 03 sudah baik. Hal 

ini bertujuan untuk memperbaiki pola pelaksanaan dan membangkitkan 

semangat anak didik agar lebih rajin beribadah. Hal yang perlu 

diperhatikan adalah guru harus teliti dalam melakukan evaluasi supaya 

siswa lebih semangat ke depannya. 

3. Faktor penghambat pelaksanaan ibadah siswa di SDN Kanigoro 03 

meliputi aspek pendidik, peserta didik dan non teknis. Faktor pendidik 

yaitu guru sering ada tugas di luar dan tidak ada yang menggantikan. 

Faktor peserta didik yaitu kesadaran siswa yang masih kurang dan factor 

non teknis berada diluar itu yakni sarana dan prasarana yang kadang 

kurang.  
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B. Saran 

1. Kepada kepala sekolah 

Hendaknya kepala sekolah senantiasa mengawasi pelaksanaan ibadah 

baik terhadap guru maupun kepada siswa. Karena kepala sekolah 

memiliki peranan yang penting dalam memotivasi guru supaya bekerja 

lebih baik. 

2. Kepada para guru 

Hendaknya para guru lebih meningkatkan motivasi dalam mendidik 

siswa melaksanakan ibadah dengan penuh kesabaran. Karena memang 

sudah tugas seorang guru membimbing siswa. Guru senantiasa 

memotivasi siswa dalam melaksanakan ibadah supaya benar- benar 

tertanam pada diri siswa kebiasaan yang baik ini. 

3. Kepada orang tua 

Hendaknya orang tua juga memberikan motivasi dan tanggapan yang 

baik kepada putra- putrinya atas apa yang diterimanya di sekolah dan 

selalu mengingatkan untuk mengkajinya di rumah. 

4. Kepada para siswa 

Hendaknya siswa lebih aktif lagi dalam pelaksanaan ibadah di sekolah 

agar kelak dapat tertanam kebiasaan- kebiasaan yang baik ini dan 

saling mengingatkan antar sesama teman untuk bersama- sama menuju 

pribadi yang lebih baik. 


