
BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa terdapat hubungan antara lingkungan santri (X) dengan perilaku

santri (Y) di Pondok Pesantren Modern Nurul Hidayah Kecamatan Bantan

Kabupaten Bengkalis. Hal ini, ditunjukkan dengan nilai Pearson Correlation

sebesar 0.607, sedangkan nilai Sig. (2-tailed) adalah 0.000. Tabel tersebut juga

ditandai dengan adanya tanda bintang (**) yaitu signifikan pada taraf 0.01%,

pada korelasi lingkungan santri dengan perilaku santri tersebut.

Hasil analisis regresi juga menunjukkan signifikansi hubungan antara

variable X dan Y, dengan nilai F sebesar 37.826 dengan signifikansi 0.000. Nilai

taraf signifikansi 0.00 tersebut adalah lebih rendah dari pada 0.05, sehingga dapat

disimpulkan bahwa pengaruh lingkungan santri dengan perilaku santri di Pondok

Pesantren Modern Nurul Hidayah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis

siginifikan pada taraf 0.00.

Adapun tingkat hubungan atau keterpengaruhan antara variabel independen

(lingkungan santri) terhadap variabel dependen (perilaku santri), adalah dengan

melihat nilai R2 atau R Square pada table tersebut. Pada tabel di atas menunjukkan

nilai R2 adalah 0.368. Artinya, bahwa pengaruh lingkungan santri dengan perilaku

santri di Pondok Pesantren Modern Nurul Hidayah Kecamatan Bantan Kabupaten

Bengkalis adalah sebesar 36.8%, sedangkan sisanya yaitu 63.2% dipengaruhi oleh
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variabel lain selain variabel lingkungan santri. Kesimpulan ini memiliki standar

kesalahan estimasi sebesar 5.457.

Berdasarkan perolehan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa

hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Artinya, terdapat

pengaruh yang signifikan antara lingkungan santri terhadap perilaku santri di

Pondok Pesantren Modern Nurul Hidayah Kecamatan Bantan Kabupaten

Bengkalis.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yang

mungkin dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan.

1. Bagi Pesantren

a. Pihak pesantren dituntut untuk menjadikan lingkungan pesantren memiliki

budaya yang baik, agar santri juga memiliki budaya belajar yang baik pula.

b. Penciptaan lingkungan yang nyaman dan menarik untuk belajar bagi santri,

memiliki damoak yang signifikan. Oleh sebab itu, pihak pesantren agar

memperhatikan lingkungan tersebut.

c. Bagi Pimpinan Pesantren agar lebih meningkatkan peranannya dalam

mengelola dan mengembangkan lingkungan budaya Islami yang ada di

pesantren.
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2. Bagi para Santri

a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan pesantren memberikan

pengaruh yang terhadap perilaku santri. Karena itu para santri diharapkan

untuk bersama-sama ikut membangun lingkungan pesantren yang harmonis

agar suasana pesantren berlangsung dengan baik dan nyaman untuk belajar.

b. Santri diharapkan lebih berhati-hati dalam bergaul dengan lingkungan dan

dapat membatasi diri terhadap segala hal yang berlebihan karena tugas

utama santri adalah belajar.

3. Bagi Guru

Bekerja sama dengan orang tua dalam memantau perkembangan perilaku santri

dengan cara membantu santri dengan keteladanan, memberikan bimbingan dan

arahan (konseling) untuk menumbuhkan motivasi dan minat yang positif dalam

berperilaku baik, dan mencoba mengadakan pendekatan personal tiap siswa.

Sehingga didapat kemajuan yang saling mendukung antara belajar di sekolah

dan di rumah.

4. Bagi orang tua

a. Orang tua hendaknya selalu berusaha membina rumah tangga yang sejahtera

dan memberikan asuhan, bimbingan, arahan serta motivasi kepada anak

sehingga anak merasa betah di rumah dan tenang dalam belajar. Orang tua

harus memberikan dukungan dan pengawasan yang baik. Dukungan dapat

berupa pemenuhan fasilitas belajar, mislnya buku tulis, bolpen, buk panduan

belajar, tempat untuk belajar dan penerangan yang cukup, serta suasana
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saling pengertian, dan pemberian motivasi kepada anak, sehingga anak betah

di rumah. Keharmonisan keluarga perlu diciptakan dengn cara bersma-sama

ikut membangun lingkngan kelurga yang harmonis dan diusahakan oleh

segenap anggota keluarga, sehingga anak merasa betah di rumah dan terbiasa

dengan hak dan kewajiban sebagai anak. Sebab sikap dan perilaku orang tua

terhadap anak akan membawa dampak terhadap perkembangan anak

b. Orang tua hendaknya selalu memberikan bimbingan, arahan dan motivasi

kepada anak sebagai bekal untuk terjun dalam pergaulan lingkungan sekolah

ataupun di pergaulan lingkungan tempat tinggal. Bimbingan dan arahan

dapat dilakukan dengan memberikan pengertian tentang pergaulan yang baik

sesuai dengan norma yang ada di masyarakat dan motivasi dilakukan dengan

memberikan pujian dan harapan kepada anak. Selain itu pengawasan perlu

dilakukan untuk mengontrol interaksi anak dengan lingkungannya.

5. Saran bagi peneliti yang akan datang

Disarankan bagi peneliti di masa mendatang untuk dapat mengembangkan

penelitian tentang perilaku santri, sebab pada dasarnya terdapat faktor lain yang

berpengaruh terhadap perilaku santri.


