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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ditunjukkan dengan analisis data dan 

pembahasan tentang dampak pelaksanaan shalat dhuha terhadap Kecerdasan Spiritual 

peserta didik kelas V di Yayasan Mastal Musammid Madrasah Aliyah Al-Hikmah 

Bandar lampung, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Shalat Dhuha di Madrasah Aliyah Al-Hikmah Bandar 

Lampung memiliki dampak yang positif bagi organ penting manusia, yakni 

berdampak baik bagi Kecerdasan Spiritual peserta didik, Dari 12 peserta 

didik hampir 83% dikatakan baik dalamv pelaksanaan ibadah. Dan para 

peserta didik lebih sadar dan peduli serta sabar dalam menghadapi teman. 

2. Adanya peningkatan kecerdasan spiritual terutama pada kesadaran diri, 

yaitu Peserta didik yang melaksanakan sholat dhuha atas kemauan sendiri 

tanpa paksaan dari pihak manapun menunjukan bahwa peserta didik sudah 

memiliki kesadaran diri yang tinggi. Selanjutnya spontanitas, yaitu 

Kemampuan spontanitas yang dimiliki oleh peserta didik dapat dilihat dari 

sikap yang baik, sopan dan menghormati orang lain. Dan yang terakhir 

kepedulian, yaitu sikap pededulian peserta didik dapat diamati secara 

langsung seperti menjenguk teman yang sedang sakit, rasa peduli ada dalam 

diri peserta didik. 
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B.  Saran 

Setelah peneliti melakukan penelitian kurang lebih selama satu bulan, peneliti 

mendapatkan apa yang menjadi tujuan awal peneliti melakukan penelitian, yaitu 

mencari tahu adakah pelaksanaan Shalat Dhuha terhadap Kecerdasan Spiritual 

peserta di Madrasah Aliyah Al-HikmahBandar Lampung, Setelah pembahasan 

tentang kesimpulan diatas, maka tidaklah berlebihan kiranya apabila peneliti 

memberikan saran-saran yang berkenaan dengan penelitian, adapun saran-saran 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Bagi seluruh dewan guru maupun kepala sekolah Madrasah Aliyah Al-Hikmah 

Bandar Lampung bisa ikut dalam pelaksanaan shalat dhuha agar tercipta 

kebersamaan antara guru dan peserta didik, dan para guru bisa menjadi contoh 

yang baik bagi seluruh peserta didik Madrasah Aliyah Al-Hikmah Bandar 

Lampung. 

2. Bagi sekolah Madrasah Aliyah Al-Hikmah Bandar Lampung sebaiknya 

melaksanakan shalat dhuha  bagi seluruh peserta didik guna lebih mengetahui 

apa saja yang dimiliki oleh para peserta didik di Madrasah Aliyah Al-Hikmah 

Bandar Lampung. 

3. Bagi lembaga pendidikan lain/instansi-instansi lain hendaknya berusaha untuk 

meniru dan mengikuti program pelaksanaan shalat dhuha setiap harinya 

sehingga dapat tercipta kebersamaan dalam mewujudkan sebuah generasi 

yang berkualitas. 
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Dengan mengucap syukur Alhamdulilah, penulisan dan penyusunan skripsi 

sudah selesai, peneliti berharap semoga hasil penelitian ini bisa bermanfaat 

khususnya untuk peneliti sendiri, dan umumnya untuk semua umat manusia sebagai 

pembaca tulisan ini. Aamiin. 


