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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Penelitian skripsi yang berjudul “Hubungan Antara Kedisiplinan 

Pelaksanaan Shalat Tahajjud dengan Kecerdasan Emosional Santri di  Pondok 

Pesantren Putri Al-Hikmah Tugurejo Tugu Semarang”,  dari data lapangan dapat 

disimpulkan: 

1. Data hasil perhitungan dapat diketahui bahwa nilai rata-rata kedisiplinan 

pelaksanaan shalat tahajjud santri di pondok pesantren putri Al-Hikmah 

Tugurejo Tugu Semarang adalah 57,57 dan masuk dalam kategori “sedang”.   

2. Data hasil perhitungan nilai rata-rata kecerdasan emosional santri di pondok 

pesantren putri Al-Hikmah Tugurejo Tugu Semarang  adalah  61 dan masuk 

dalam kategori “sedang”. 

3. Hubungan kedisiplinan pelaksanaan shalat tahajjud dengan kecerdasan 

emosional santri dapat ditarik kesimpulan yaitu pada taraf signifikan 5% 

dengan jumlah responden 35 diperoleh rt = 0,334 sedang ro = 0,641 sehingga 

dengan demikian ro lebih besar dari rt. Pada taraf singnifikansi 1% dengan 

jumlah responden 35 , diperoleh rt = 0,430 sedang ro = 0,641 sehingga dengan 

demikian ro lebih besar dari pada rt. Setelah diinterpretasikan antara ro dan rt 

pada taraf signifikansi 5% dan 1% ro lebih besar dari pada rt hasilnya adalah 

signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara kedisiplinan 

pelaksanaan shalat tahajjud dengan kecerdasan emosional santri di pondok 

pesantren putri Al-Hikmah Tugurejo Tugu Semarang. 

Kajian penelitian yang berjudul “Hubungan Antara Kedisiplinan 

Pelaksanaan Shalat Tahajjud dengan Kecerdasan Emosional Santri di  Pondok 

Pesantren Putri Al-Hikmah Tugurejo Tugu Semarang” dan sesuai rumusan 

masalah yang ada maka kesimpulan yang diperoleh adalah ada hubungan yang 

signifikan antara kedisiplinan pelaksanaan shalat tahajjud dengan kecerdasan 

emosional santri di  Pondok Pesantren Al-Hikmah Tugurejo Tugu Semarang yaitu 

terbukti bahwa hasil perhitungan rxy itu lebih besar dari pada rtabel baik pada taraf 
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signifikan 5% maupun taraf signifikan 1%, dengan rhitung sebesar 0,641 sedangkan 

rtabel sebesar 0,334 dan 0,430. Dengan demikian hipotesis yang penulis ajukan 

diterima (signifikan).  

 

B. Saran 

Hasil penelitian menyatakan ada hubungan yang signifikan antara 

kedisiplinan pelaksanaan shalat tahajjud dengan kecerdasan emosional santri. 

Dengan adanya hasil penelitian ini, peneliti menyarankan bagi seluruh santri 

Pondok Pesantren Putri Al-Hikmah Tugurejo Tugu Semarang, supaya 

meningkatkan kedisiplinan shalat tahajjud dan juga kecerdasan emosional. Karena 

dua hal tersebut saling berhubungan. Sehingga diharapkan kedisiplinan dalam 

melaksanakan shalat tahajjud dapat meningkatkan kecerdasan emosional dan 

begitu juga sebaliknya dengan kecerdasan emosional yang dimiliki dapat 

meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan shalat tahajjud. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


