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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1. Simpulan 

Dari hasil penelitian dan analisis data bab I sampai bab IV, maka peneliti 

dapat membuat kesimpulan sebagai berikut : 

a. Perilaku santri di Pondok Pesantren Ar-Rodhiyah Modo Lamongan 

dinyatakan sudah baik. Hal itu tercermin dalam  keseharian santri 

diantaranya :  

1) Shalat 

Shalat menjadi  tolak ukur  utama di Pondok Pesantren Ar-Rodhiyah 

Lamongan , dimana para santri wajibkan untuk  melaksanakan sholat 

lima waktu dengan berjamaah di Masjid. Semua santri tanpa di 

perintahpun melaksanakan shalat berjamaah dimasjid,  karena mereka 

selain memahami pentingnya sholat berjamaah para santri juga merasa 

senang shalat berjamaah dari pada sendiriian,  karena pahalanya lebih 

besar dan dapat ber sosialisasi dengan  teman-teman dan masyarakat 

sekitar yang ikut shalat berjamaah. 

2) Sosial  

Hubungan social sesama santri Pondok Pesantren Ar-Rodhiyah sangat 

erat sekali, seolah –olah mereka saudara kandungnya yang saling 

tolong menolong antara satu dengan yang lainnya, selalu berusaha 

untuk saling memahami perbedaan-perbedaan yang kadang kala  
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terjadi diantara mereka dan saling  menyapa dangan salam  apabila 

bertemu diantara mereka sudah menjadi kebiasaannya dalam 

kehidupan sehari di Pondok  Pesantren  Ar-Rodhiyah Modo 

lamongan. 

 
b. Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Pondok Pesantren  Ar-

Rodhiyah  Modo Lamongan  sudah berjalan dengan baik,  karena para 

ustad dan ustadzah dalam  mendidik santrinya bukan  hanya   

mengajarkan pendidikan agama Islam secara teori akan tetapi para ustadz 

dan ustadzahnya juga memberikan (bil hikmah) contoh dalam kehidupan 

sehari-hari  mereka, sehingga memudahkan  para santri dalam  

memahami  dan mengamalkan Islam dalam kehidupan sehari-hari santri 

di Pondok Pesantren Ar-Rodhiyah. 

 
c. Dari hasil analisis data sebagai mana yang didapatkan  rxy hitung sebesar 

0,758 yang kemudian dikonsultasikan pada r tabel dengan taraf 

signifikan 5%  didapatkan r tabel sebesar 0,279, dengan demikian secara 

matematika dapat ditulis rxy hitung >  r tabel 5% atau 0,758 > 0,279. 

Artinya Hipotesis yang berbunyi  “ada pengaruh pendidikan Agama 

Islam terhadap perilaku santri di Pondok Pesantren  Ar-Rodhiyah  Modo 

Lamongan tahun 2012/2013 dapat diterima kebenarannya”. 

Pengaruh pendidikan agam Islam terhadap perilaku santri.  

Pada umumnya santri yang  ada di  Pondok Pesantren Ar-Rodhiyah 

Modo Lamongan mempunyai latar belakang pendidikan agama Islam 
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yang sangat minim, sehingga cara berperilaku seperti pada anak muda 

pada umumnya, tidak jarang diantara santri yang sebelum  masuk ke 

pesantren dalam bersikap mereka tidak mengenal sopan-santun, adab 

terhadap orang tua,  cara menghargai dan menghormati orang ataupun 

yang sikap-sikap yang yang lain yang diajarkan oleh Islam. 

Setelah mereka belajar di Pondok Pesantren  Ar-Rodhiyah, mereka mulai 

memahami dan  mengaplikasikan  dalam  kehidupannya baik ketika di 

Pondok maupun ketika sedang  pulang kerumah  masing-masing. 

  
5.2. Rekomendasi 

Dari Simpulan yang dipaparkan diatas, maka peneliti dapat memberikan 

Rekomendasi sebagai berikut : 

1. Bagi Para santri yang ada di Pondok Pesantren Ar-Rodhiyah Modo 

Lamongan  hendaknya terbuka dengan berbagai macam perkembangan 

sosial, teknologi dan budaya-budaya modern, yaitu dengan cara 

menyaring atau menfilter terlebih dahulu isi, makna dan tujuan serta 

dampak positif dan negatifnya dalam kehidupan sehari-hari. 

Para pengurus dan pengelola pondok serta pengasuh-pengasuhnya 

hendaknya memberikan informasi yang benar, cepat, akurat tentang 

adanya perubahan-perubahan teknologi dan gejala-gejala sosial yang  

terjadi di Pondok Pesantren Ar-Rodhiyah Modo Lamongan supaya 

Pendidikan Agama Islam mudah difahami. 


