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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian skripsi dengan judul “Perbandingan 

Sikap Tanggung Jawab antara siswa yang menetap di pondok dan siswa 

yang tidak mnetap di pondok pesantren”, dapat disimpulkan bahwa:  

1. Tingkat sikap tanggung jawab siswa yang menetap di pondok 

pesantren, jika dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan, 

diperoleh sikap tanngung jawab siswa yang menetap di pondok 

pesantren tergolong dalam kategori rata-rata 86,4, yang mana hal 

tersebut menunjukkan bahwa sikap tanggung jawab siswa yang 

menetap di ponddok pesantren tergolong dalam kategori TINGGI 

dengan tingkat prosentase sebesar 74,%. 

2. Tingkat sikap tanggung jawab siswa yang tidak menetap di 

pondok pesantren, jika dilihat dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan, diperoleh sikap tanngung jawab siswa yang tidak 

menetap di pondok pesanten tergolong dalam kategori rata-rata 

57,9, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa sikap 

tanggung jawab siswa yang tidak menetap di ponddok pesantren 

tergolong dalam kategori SEDANG dengan tingkat prosentase 

sebesar 62,%. 

3. Perbandingan sikap tanggung jawab memiliki perbedaan yang 

sedang, bisa kita lihat dari hasil nilai rata-rata (mean) siswa. Nilai 

rata-rata (mean) untuk siswa yang menetap di pondok sebesar 

86,4, sedangkan nilai rata-rata (mean) siswa yang tidak menetap 

di pondok pesantren sebesar 57,9, perbedaan nilai antar 
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keduanya sangat tipis yakni besar 23,44773 dan prosentase 

sebesar 23%.    

 Signifikansi perbedaan sikap tanggung jawab ditunjukkan 

dengan uji perbedaan yakni menggunakan uji T, harga T hitung 

yang dihasilkan sebesar -1,446821341 (T hitung < T tabel) dan 

pada perhitungan dengan bantuan software SPSS diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,000 (Sig. > 0,05) sehingga hasilnya  

signifikan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa hipotesis adanya perbedaan yang signifikan 

perbandingan sikap tanggung jawab siswa yang menetap dan 

tidak menetap di pondok pesantren diterima. Hasil yang 

didapatkan oleh peneliti adalah adanya perbedaan yang sedang 

antara sikap tanggung jawab siswa yang menetap di pondok 

pesantren dan siswa yang tidak menetap di pondok pesantren 

adalah signifikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


