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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis tentang 

“Korelasi Antara Kedisiplinan Sholat Berjamaah Dengan 

Kedisiplinan Belajar Santri Al-Hadid Gondoriyo, Ngaliyan, 

Semarang Tahun 2015” dapat disimpulkan bahwa: 

1. Hasil dari analisis data diatas mengenai kedisiplinan sholat 

berjamaah berada pada interval 37  – 41 dengan kategori baik, 

dengan rata-rata score 36,9 (dibulatkan 37). maka dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa kedisiplinan sholat 

berjamaah santri Al-Hadid Gondoriyo, Ngaliyan semarang 

tahun 2015 termasuk dalam kriteria baik. 

2. Hasil dari data mengenai kedisiplinan belajar santri berada 

pada interval  30 – 33 dengan kategori cukup dengan rata-rata 

score 32,775. Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

kedisiplinan belajar santri Al-Hadid Gondoriyo, Ngaliyan, 

Semarang tahun 2015 termasuk dalam kriteria cukup. 

3. Melalui analisis korelasi product moment diperoleh rxy sebesar 

0,18 sedang nilai dari r tabel dengan N=40 adalah 0,312 taraf 

signifikan 5% dan 0,403 taraf signifikan 1%. Dengan 

demikian r hitung < r tabel maka dapat dikatakan bahwa tidak 

ada korelasi yang signifikan antara kedisiplinan sholat 

berjamaah terhadap kedisiplinan belajar santri Al-Hadid 
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Gondoriyo, Ngaliyan, Semarang tahun 2015. Semakin tinggi 

kedisiplinan sholat berjamaah bukan berati semakin tinggi 

pula kedisiplinan belajar santri semakin tinggi pula 

kedisiplinan belajar santri Al-Hadid. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan 

kesimpulan, maka penulis akan memberikan saran-saran yang 

diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak lain, diantaranya: 

1. Bagi yayasan 

Terus melaksanakan program Shalat berjamaah sehingga akan 

meningkatkan santri untuk berdisiplin dalam belajar. 

2. Bagi santri 

Senantiasa meningkatkan sholat secara berjamaah dan 

meningkatkan motivasi diri untuk selalu disiplin dalam 

belajar. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Memperbaiki kalimat pada item sehingga mendapatkan alat 

ukur yang baik, serta diharapkan menggunakan subyek 

penelitian yang lebih banyak.  

C. Penutup 

Puji syukur Alhamdulillah senantiasa peneliti panjatkan ke 

hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan petunjuk 

yang diberikan sehingga penyusunan skripsi ini dapat 

terselesaikan. Peneliti menyadari skripsi ini jauh dari 
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kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan 

kritik yang konstruktif dari pembaca demi perbaikan karya yang 

mendatang. Namun demikian harapan peneliti adalah semoga hasil 

penulisan skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan para 

pembaca pada umumnya. 

 


