
BAB VI 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis peneliti di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, 

bahwa intensitas melaksanakan shalat berjamaah mempunyai hubungan 

signifikan terhadap kedisiplinan santri Pondok Pesantren Madrosatul Qur’anil 

Aziziyyah Bringin Ngaliyan Semarang. Dengan penjelasan semakin tinggi 

intensitas melaksanakan shalat berjamaah, maka semakin tinggi pula kedisiplinan 

santri. 

6.2. Limitasi 

Peneliti menyadari bahwa dalam suatu penelitian pasti terjadi banyak 

kendala dan hambatan. Faktor yang yang menjadi hambatan dalam penelitian ini 

adalah jumlah subjek karena peneliti sadar dengan minimnya santri. Diakui 

bahwa dalam penelitian ini masih terdapat kelemahan-kelemahan yang disadari 

oleh penulis khususnya, dalam penerjemahan hasil penelitian berupa angka-

angka ke dalam bentuk penjabaran secara deskriptif. Namun demikian penulis 

berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjadikan hasil analisis yang berupa 

angka-angka keistimewaan pada bidang metodologi, yankni pengolahan analisis 

data dengan menggunakan program SPSS 16.0 for Windows yang memberikan 

ketepatan hasil yang diperoleh.  



6.3. Saran-saran   

Atas dasar hasil penelitian dan kesimpulan di atas, ada beberapa saran 

yang patut dipertimbangkan bagi banyak pihak yang berkepentingan, antaranya 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dengan melaksanakan shalat berjamaah, 

kedisiplinan santri bisa mengalami peningkatan. Maka proses melaksanakan 

shlat berjamaah idealnya dilakukan secara intensif oleh para santri di Pondok 

Pesantren Madrosatul Qur’anil Aziziyyah Bringin Ngaliyan Semarang.  

2. Bagi santri, sebaiknya dalam melaksanakan shalat berjamaah diikuti secara 

sadar, rutin dan berkesinambungan, sehingga semakin teratur melaksanakaan 

shalat berjamaah hasilnya akan semakin positif. 

3. Bagi pengasuh, diharapkan bisa lebih menekankan santri untuk melaksanakan 

shalat berjamaah, sehingga secara sadar para santri mau melaksanakan shalat 

berjamaah dan kondisi lingkungan pondok akan semakin menjadi kondusif. 

4. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih khusus dan mendalam lagi 

dalam meneliti tentang keidisiplinan santri. 

5. Kepada peneliti-peneliti selanjutnya, agar lebih berhati-hati dalam 

mneggunakan metodologi penelitian serta dalam proses analisis datanya harus 

teliti sehingga hasil yang diperoleh akan tepat dan maksimal. 

 



6.4. Penutup  

Penulis bersyukur kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, 

taufiq, dan hidayah-Nya lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa 

penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik 

material maupun spiritual dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menyadari, bahwa skripsi yang penulis susun ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Maka saran dan kritik yang konstruktif sangatlah penulis 

harapkan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat dapat memberikan manfaat 

khususnya bagi penulis sendiri dan bagi pembaca pada umumnya. Amiin.  

 


