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BAB V 

PENUTUP 

 
 

A. Kesimpulan 
 

Berdasar perolehan hasil dari penelitian skripsi dengan judu “hubungan 

budaya disiplin dengan peningkatan karakter religius siswa di SMA N 1 

Bangsal”, mendapat kesimpulan bahwa: 

1. Dari hasil penelitian di SMA N 1 Bangsal menyatakan bahwa rata-rata 

budaya ddisiplin siswa adalah 54 yang konsultasiikan ke kriteria 

instrumen dan mendapatkan hasil sangat tinggi karena berada pada 

kisaran angka 54-66 yang termasuk dalam kriteria sangat tinggi. 

2. Dari hasil penelitian di SMA N 1 Bangsal menyatakan bahwa rata-rata 

karakter religius siswa adalah 67 yang konslutasikan ke kriteria 

instrumen dan mendapatkan hasil sangat tinggi karena berada pada 

kisaran angka 67-75 yang termasuk dalam kriteria sangat sangat 

tinggi. 

3. Ada hubungan yang poitif dan signifikan antara budaya displin dengan 

peningkabtan karakter religius siswa di SMA Negeri 1 Bangsal. Dalam 

penelitian ini dapat dilihat dari uji korelasi yang menggunakan 

Pearson Product Moment dengan 270 responden. Dari hasil 

perhitungan uji korelasi diperoleh 0,150, dimana lebih besar dari 0,05 

dan signifikansi sebesar 0,88 yang dikonsiltasikan dengan tabel 

koofisien korelasi yang mendapatkan kriteria Sangat Tinggi, maka Ho 

ditolak dan Ha diterima.. Sehingga terdapat hubungan yang positif 

dan bersignifikan anatara variabel X dan Y 
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B. Saran 
 

Berdasarkan kesimpulan diatas, dikemukakan beberapa saran yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bagi Mahasiswa 
 

Diharapkan mahasiswa dapat mengkaji dan memperdalam lebih jauh 

tentang penelitian yang telah dibuat ini karena penelitian ini tidak 

sempurna mungkin beberapa tahun lagi lebih dapat disempurnakan. 

2. Bagi Guru 
 

Guru diharapkan tetap melaksanakan budaya disiplin yang telah ada di 

sekolah dan mendampingi siswa dalam pelaknaannya meskipun 

seandainya nanti akan berganti kepemimpinannya, 

3. Bagi Sekolah 
 

Sekolah diharapkan dapat mempertahankan budaya positif disekolah 

dengan kerja sama antar pegawai, guru, dan siswa agar tetap kompak 

dalam menjalankan misi sebagai sekolah yang disiplin dan memiliki 

karakter religius. 

4. Bagi Peneliti 
 

Peneliti juga sangat diharapkan untuk dapat memperdalam lagi peenelitian 

yang telah dilaksanakan, memperbaiki yang kurang baik dalam penelitian 

ini dan dapat menjadi contoh penelitian yang mungkin dapat dilaksanakan 

dalam jangka waktu beberapa tahun mendatang. 


