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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kajian teoritis dan penelitian yang telah 

penulis laksanakan dengan judul “Pengaruh penerapan ta’zir 

terhadap kedisiplinan santri putri dalam menaati peraturan di 

PonPes Al-Iman Purworejo”  maka dapat disimpilkan bahwa :  

Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara 

Penerapan ta’zir terhadap kedisiplinan  santri putri dalam menaati 

peraturan di Pondok Pesantren Al-Iman Purworejo. Dari uji 

korelasi product moment diketahui bahwa      = 0,518 >        

dengan taraf signifikan 5% = 0,213. Hal ini menunjukkan bahwa 

antara kedua variabel memiliki korelasi, karena       >       . 

Dari hasil perhitungan regresi juga menunjukkan hasil 

yang signifikan. Hal ini dibuktikan dari analisis regresi linier 

sederhana, diperoleh        = 3,69 dengan harga      = 24,39. Jika 

dibandingkan dengan harga      >       . Hal ini juga ditunjukkan 

dengan persamaan regresi Y = 23,352 + 0,456 X dan sumbangan 

relative 0,27%. Sehingga dapat dikatakan bahwa Penerapan ta’zir 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap kedisiplinan santri 

putri dalam menaati peraturan di Pondok Pesantren Al-Iman 

Purworejo. 
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B. Saran  

Setelah melihat kondisi yang ada, serta berdasarkan hasil 

penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat disarankan hal-hal 

berikut: 

1. Bagi Pondok Pesantren 

Sebagai bahan masukan dalam mengatasi dan 

menanggulangi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan di 

Pondok Pesantren.Al-Iman Bulus Purworejo. 

2. Bagi Pengasuh dan Dewan Asatidzah 

Sebagai masukan untuk senantiasa memperhatikan 

hak dan tanggung jawab dalam memberikan arahan untuk 

para santri. 

3. Bagi Santri 

Sebagai motivasi untuk tidak melakukan pelanggaran 

dan selalu tertib dalam mentaati peraturan yang telah 

ditetapkan di Pondok Pesantren Al-Iman Bulus Purworejo. 

C. Penutup 

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Illahi Rabby atas 

hidayahNya sehingga peneliti mampu menyelesaikan penulisan 

skripsi sederhana ini. Peneliti menyadari meskipun telah berusaha 

semaksimal mungkin, namun peneliti masih terdapat kekurangan. 

Untuk itu dengan segala kerendahan hati, kritik dan saran 

senantiasa peneliti harapkan demi perbaikan skripsi ini ke depan 

serta perluasan pengetahuan keilmuan bagi kita semua. 
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Akhirnya tidak lupa peneliti sampaikan terimakasih 

kepada semua pihak yang telah membantu sepenuhnya dalam 

menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT memberikan 

balasan sebaik-baiknya. Amiin. 


