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BAB V 

 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Bedasarkan hasil peniltian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan 

jawaban untuk mengetahui tujuan penilitian sebelumnya, yakni untuk 

mengetahui korelasi antara kedisiplinan shalat berjamaah dan perilaku sosial 

santri pondok pesantren Daarun Najaah Jerakah Tugu Semarang adalah 

sebagai berikut. 

1. Kedisiplinan menjalankan shalat berjamaah santri menunjukkan perolehan 

rata-rata (mean) sebesar 46,275, ini berarti kedisiplinan menjalankan 

shalat berjamaah santri pondok pesantren Daarun Najaah Jerakah Tugu 

Semarang memiliki katagori “sedang” intervalnya 44 - 47. 

2. Perilaku sosial santri menunjukkan perolehan rata-rata sebesar 49,7, ini 

berarti perilaku sosial santri pondok pesantren Daarun Najaah Jerakah 

Tugu Semarang memiliki katagori “sedang” intervalnya 41-51.   

3. Setelah diketahui dari perhitugan statistik dengan koefisien korelasi dan  

analisis regresi, dimana terdapat hubungan yang positif antara kedisiplinan 

shalat berjamaah (X) terhadap perilaku sosial (Y) santri pondok pesantren 

Daarun Najaah Jerakah Tugu Semarang. Hal ini ditunjukkan oleh  

koefisien korelasi rxy = 0,531>rt 5% = 0,304 dan rxy = 0,335>rt 1%= 0,393. 

dengan rxy > rt 5% dan 1% berarti signifikan. Sementara dari perhitungan 

Freg = 14,909 > Ft 5% = 4,10 dan Freg = 14,909 > Ft 1% = 7,35. dengan Freg 

> Ft  5% dan 1% berarti signifikan. Dengan demikian dapat diketahui 

bahwa ada pengaruh kedisiplinan shalat berjamaah terhadap perilaku 

sosial santri pondok pesantren Daarun Najaah Jerakah Tugu Semarang. 

 

 



62 
 

 
 

B. Saran 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dan menghasilkan adanya korelasi 

antara kedisiplinan shalat berjamaah dan perilaku sosial santri pondok 

pesantren Daarun Najaah Jerakah Tugu Semarang. Maka peneliti memberikan 

beberapa masukan sebagai saran yang perlu dipertimbangkan, yaitu: 

1. Bagi pengurus Pondok Pesantren Daarun Najaah, hendaknya lebih 

menumbuhkan kesadaran bagi santri dalam melaksanakan shalat 

berjamaah serta memberikan penjelasan pentingnya shalat berjamaah 

2. Kepada para santri Daarun Najaah untuk meningkatkan rasa solidaritas 

dalam hidup bermasyarakat, saling peduli, dan saling membantu.  

C. Penutup 

Demikianlah skripsi ini dibuat, penulis sadar bahwa skiripsi ini masih 

banyak kekurangan di banyak hal baik sistematika penulisannya, refrensi yang 

digunakan kurang lengkap, pembahasan yang kurang mendalam, maupun 

bahasa yang kurang dapat dipahami.  

Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat penulis 

harapkan dari semua pihak. Penulis hanya berharap semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi kita semua, dan mendapat ridla dari Allah swt. Amin. 

 


