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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan 

beberapa hal, sebagai berikut :  

 Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat kita tarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variable gaya kepemimpinan islam (X) mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan di koperasi pondok 

pesantren Az Zahra Pedurungan Semarang. Terlihat t hitung (2,872) > t 

tabel (2,0345) yang berarti gaya kepemimpinan islam mempengaruhi 

produktivitas kerja karyawan di koperasi pondok pesantren Az Zahra 

Pedurungan Semarang.. 

2. Variable gaya kepemimpinan islam (X) secara bersama-sama mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan di 

koperasi pondok pesantren Az Zahra Pedurungan Semarang. Terlihat F 

hitung (5,333) > F tabel (14,64) yang berarti gaya kepemimpinan islam 

mempengaruhi produktivitas kerja karyawan di koperasi pondok pesantren 

Az Zahra Pedurungan Semarang. 

3. Hasil uji regresi pada variable gaya kepemimpinan Islam terhadap 

produktivitas kerja karyawan di koperasi pondok pesantren Az Zahra 

Pedurungan Semarang di dapat persamaan regresi Y = 1,939 + 0,424 X. 



 2

arti dari persamaan regresi tersebut adalah bahwa setiap perubahan satu 

angka saja pada variabel X maka Y akan berubah sebesar 0,424 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, maka 

diajukan saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan koperasi pondok 

pesantren Az Zahra Pedurungan semarang, sebagai berikut :  

1. Bagi koperasi pondok pesantren az Zahra Pedurungan semarang, 

diharapkan pada waktu yang akan datang terus meningkatkan  hubungan 

baik antara pemimpin dan karyawannya sehingga dapat tercipta 

keselarasan yang baik diantara keduanya. 

2. Bagi karyawan koperasi pondok pesantren az Zahra Pedurungan semarang 

diharapkan agar selalu meningkatkan kecepatan mereka dalam bekerja, 

mengedepankan kebutuhan konsumen, selalu bekerja dengan baik, dan 

selalu meningkatkan kedisiplinan yang mereka miliki saat ini. 

 

3. Bagi koperasi pondok pesantren az Zahra Pedurungan semarang 

diharapkan agar setiap kinerjanya selalu menunjukkan kemajuan bukan 

justru menunjukkan hal yang tidak baik, atau hal-hal negatif yang tidak 

diinginkan baik itu oleh pemimpin maupun karyawannya. 

 

 


