BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat diambil
kesimpulan berkaitan dengan rumjkusan masalah sebagai berikut :
1. Penggunaan media sosial pada siswa MAN 2 Palembang tergolong sedang,
yang artinya para siswa sebagian dalam menggunakan smartphone untuk
mengakses media sosial cukup disiplin, dapat dibuktikan siswa membuka
smartphonenya pada waktu-waktu tertentu seperti jam istirahat, dan 5 menit
sebelum jam istirahat berakhir. Namun sebagian masih ada siswa yang
membandel membuka media sosial secara diam-diam di jam pelajaran yang
sedang berlangsung.
2. Kedisiplinan para siswa dalam melaksanakan sholat dzuhur berjamaah juga
tergolong sedang, yang artinya sebagian besar para siswa ketika sudah masuk
waktu sholat dzuhur, mereka bergegas mengambil air wudhu untuk
melaksanakan sholat, namun dikarenakan musholanya terbilang cukup kecil,
jadi para siswa bergantian melaksanakan sholat. Akan tetapi ada sebagian
siswa juga mengulur waktu sholatnya dengan pergi ke kantin hingga
menjelang jam istirahat berakhir, barulah siswa-siswa tersebut melaksanakan
sholat dzuhur.

3. Dapat disimpulkan bahwa Pengaruh Negatif penggunaan Media Sosial
terhadap Disiplin Sholat dzuhur Berjamaah Siswa MAN 2 Palembang
Tergolong Sedang, karena sebagian para siswa Disiplin dalam Menggunakan
Smartphonenya untuk mengakses Media Sosial yang artinya siswa telah
mengetahui kapan diperbolehkan membuka media sosial dan kapan waktu
yang dilarang untuk membuka media sosial. Dan ketika telah masuk waktu
dzuhur para siswa melaksanakan sholat dzuhur berjamaah dengan segera,
akan tetapi ada juga para siswa yang masih membandel menggunakan
smartphonenya ketika telah masuk waktu dzuhur, dan ketika jam belajar
sedang berlangsung dikelas.
B. Saran-saran
Mengacu pada kesimpulan di atas, maka dapat diajukan saran-saran sebagai
berikut :
1. Kepada siswa MAN 2 Palembang kelas X, XI dan XII,diharapkan untuk lebih
bijak dalam menggunakan akun media sosial dan bisa menempatkan kapan
waktu yang tepat untuk menggunakan akun media sosial tersebut agar sikap
disiplin dalam melaksanakan sholat berjamaah terus terjaga.
2. Kepada guru MAN 2 Palembang, diharapkan lebih memperhatikan dan
mengawasi para siswanya dalam penggunaan smartphone terkhusus akun
media sosial agar tidak disalah gunakan oleh para siswa dikarenakan
kurangnya pengawasan oleh pihak gurup terjaga agar sikap disiplin dalam hal
apapun pada siswa tetap terjaga.

3. Untuk peneliti selanjutnya hasil penelitian pengaruh penggunaan media sosial
terhadap disiplin sholat dzuhur berjamaah pada siswa MAN 2 Palembang ini
dapat menjadi sumber bahan penelitian yang akan diteliti dan menambah
wawasan tentang bagaimana menyikapi media sosial dengan bijak agar tidak
mempengaruhi disiplin dalam melaksanakan ibadah.

