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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan analisis regresi sederhana. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk menguji secara empiris pengaruh pola asuh kiai 

terhadap keberagamaan santri di pondok pesantren Nurul Qur’an 

Kajen Margoyoso Pati. Pengumpulan data pada penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan skala. Hasil pengumpulan data 

yang dilakukan terhadap 85 santri menunjukan bahwa ada 

pengaruh pola asuh kiai terhadap keberagamaan santri di pondok 

pesantren Nurul Qur’an kajen Margoyoso Pati secara signifikan. 

Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi (F) sebesar 

23,076 dengan siginfikansi 0,000.  

Adapun besar pengaruh (R
2
) pola asuh kiai terhadap 

keberagamaan santri di pondok pesantren Nurul Qur’an Kajen 

Margoyoso Pati yaitu 21,8%, sedangkan sisanya 78,2% 

dipengaruhi oleh faktor lain. Faktor pola asuhkiai yang 

mempengaruhi keberagamaan santri di pondok pesantren Nurul 

Qur’an Kajen Margoyoaso Pati ditunjukkan dengan adanya 

interaksi, pendidikan, bimbingan, pengarahan, kontrol, dan teladan 

yang dilakukan kiai terhadap santri. 
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B. Limitasi 

Hasil penelitian ini tidak lepas dari beberapa keterbatasan, 

akan tetapi dapat dijadikan acuan awal bagi penelitiaan 

selanjutnya. Adapun keterbatasan tersebut adalah: 

1. Data penelitian diperoleh dari instrumen berdasarkan persepsi 

responden. Hal ini dapat menimbulkan masalah jika terdapat 

perbedaan antara persepsi responden dengan keadaan 

responden sesungguhnya. 

2. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ada pengaruh pola 

asuh kiai terhadap keberagamaan santri di PPNQ Kajen 

Margoyoso Pati. Hasil ini tidak bisa mewakili pada pondok 

pesantren yang lain. 

3. Penelitian ini hanya mengambil pola asuh sebagai prediktor 

yang dapat mempengaruhi keberagamaan. Jika dilakukan 

pengkajian lebih dapat diduga ada faktor-faktor lain yang 

dapat mempengaruhi keberagamaan, seperti konsep diri. 

C. Saran 

Saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini terdiri 

dari tiga bagian, yaitu: 

1. Saran bagi pengasuh agar lebih tegas menerapkan kegiatan 

pengasuhan dengan mendidik, membimbing, mendisiplinkan, 

dan memberikan tauladan yang baik, sehingga santri dapat 

memahami nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di 

pondok pesantren. 
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2. Saran bagi santri atau responden penelitian agar lebih disiplin 

dalam melaksanakan kegiatan dan mematuhi peraturan-

peraturan yang ada di pondok pesantren. 

3. Saran bagi peneliti berikutnya yang tertarik untuk meneliti 

tentang keberagamaan agar mempertimbangkan faktor lain 

yang diduga dapat mempengaruhi keberagamaan. 

D. Kata Penutup 

Puji syukur alhamdulillah, dengan rahmat dan hidayah 

Allah, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Masukan, 

saran, dan kritikan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi penulis serta dapat memberikan sumbangan 

positif bagi khazanah ilmu pengetahuan. 

 

 


