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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Setelah peneliti mengadakan penelitian dan pembahasan, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Bahwa intensitas mengikuti kegiatan khitobah di Pondok Pesantren 

Raudlatul Hidayah Desa Kedunggading Kecamatan Ringinarum 

Kabupaten Kendal adalah “Baik” yaitu berada pada interval  63 – 69 

dengan nilai rata- rata 66,7. 

2. Sedangkan perilaku sosial keagamaan santri di Pondok Pesantren 

Raudlatul Hidayah Desa Kedunggading Kecamatan Ringinarum 

Kabupaten Kendal adalah “Baik” yaitu berada pada interval 63 – 69 

dengan nilai rata- rata  67,59. 

3. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, menunjukkan bahwa 

intensitas mengikuti kegiatan khitobah mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap  perilaku sosial keagamaan santri di Pondok Pesantren 

Raudlatul Hidayah Desa Kedunggading Kecamatan Ringinarum 

Kabupaten Kendal. Hal ini terbukti karena ro > rt Dengan demikian 

hipotesis penelitian diterima. 

B. Saran 

Sehubungan dengan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka ada 

beberapa saran yang perlu penulis sampaikan : 

1. Kepada Pengasuh 

Kepada pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Hidayah Desa 

Kedunggading Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, perlu 

mempertahankan dan meningkatkan kegiatan khitobah dengan cara 

meningkatkan metode khitobah, materi, media dan system evaluasi. Dan 

perlu memberikan  pembiasaan-pembiasaan moral atau perilaku sosial 

keagamaan dalam keseharian santri. 
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2. Kepada Pengurus 

Kepada pengurus Pondok Pesantren Raudlatul Hidayah Desa 

Kedunggading Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, kegiatan 

khitobah perlu lebih ditingkatkan dalam berbagai hal, misalnya: peralatan 

dan prasarana pendukung yang mensukseskan kegiatan khitobah. Sehingga 

dengan memenuhi sarana dan prasarana kegiatan khitobah diharapkan 

santri dapat termotivasi untuk melaksanakan kegiatan khitobah dengan 

lebih bersemangat dan bersungguh- sungguh. 

3. Santri 

Santri diharapkan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan 

khitobah, memperhatikan materi yang disampaikan serta metode yang 

digunakan, diharapkan setiap santri bisa mengambil hikmah apa yang telah 

disampaikan dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari – hari.  

C. Penutup 

Alhamdulillah hi robbil ’alamin, puji syukur penulis panjatkan 

kahadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan Hidayah-

Nya Sehingga penulis dapat menyelesaiakan skripsi ini sebagai salah satu 

syarat memeproleh gelar Strata Satu dalam pendidikan Agama Islam. 

Tidak terlupakan, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis 

haturkan kepada semua pihak yang memberikan bantuan dalam proses 

penulisan sekripsi ini dari awal hingga selesai. dalam hal ini, penulis hanya 

mampu memanjatkan do’a semoga Allah SWT, berkenan memberikan 

balasan pahala yang berlimpah disisi-Nya, Amin. Penulis sangat menyadari, 

bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, karena itu kritik dan saran yang 

membangun senantiasa penulis harapkan dari para pembaca yang budiman, 

demi untuk menambah matangnya pemahaman penulisan tentang prilaku 

siswa. 

Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini memperoleh ridlo dari 

Allah SWT, dan membawa manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca 

umumnya, Amin. 

 




