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A. f,eelmllu1an
Berdasarkan anali.sa yang telah dlpaparkan dt atae
maka dapat dlamhj-I suatu keslmpulan sebagal herlkut :

1. Bahwa ada pengaruh Pondok Pesantren HLdayatue
Shollhln dalam menlngkatkan pengaLaman aJaran Islan
pada masyarakat .Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten

Kedlnl.
Dengan menunJukkan

nlIai

:

sholat denEan n1lal :
11"183 ) 3,841 vang berarti adanya hlpoteea kerJa

a. Untuk

pengamalan lbadah

karena

nllal X2 leb1h beear darl

n1141 XZ pada

tabel.

b. Untuk pengamalan lbadah

puaea dengan

nll-al

:

hlpotesa kenJa n1141 X2 leblh beear darl n1la1

Xz

Pada tabel-

c. Untuk

pengamalan i-badah zakat dengan n1}a1

:

kerJa karena nlle.l X? lebih besan darl nilal

Xz

Pada tabel.

2.

Bahwa

tlnekat

pengaruh vang dlperoleh adalah

:

a. Untuk pengalaman lbadah sholat n1lal : 0,785 valtu

adanye hubungan Yang

tLnsgl'

nllal : 0'583 yaltu
hubungan yang cukuB berartl'

b. Untuk pengalaman lbadah
adanya

puasa

c.Untukpengaualanlbadahzakatnllal:O'683yattu
adanya hubungan yarie cukuP berartl'
DengandemlklanFondokPesantrenHldayatue
Shollhln telah mempunval pengaruh terhe'dap PerkenbanEar
aJaran Ie1am dl tengah-tengah kehldupan magyarakat Desa
Turue Keeamatan Gurah Kabupaten Kedlrl'
B.

Saran-eanran

Berdaearkan

penelltlan ln1 maka dapatlah dl

kemukakan beberapa garan-saran

1. Bahwa

antara la1n

Pondok Peeantren Hldavatue

:

Shollhln

hendaklah

eeLalu menlngkatkan pengembanEatr aJaran-aJaran Islan
pada maeyarakat, khusugnya dl Desa Turue'

tereebut dl
upayakan dapat terus ber$alan a88x kelnglnan
maeyarakat khueuenya dalam Pemblnaan mental dapat

2,. Hendaknya keglatan-keglat'an keagamaan

terpenuhl.

Demlklanlah beberapa Earan vang dapat Penulls
sampalkan dengan harapan dapat dlJadlkan masukan
sehln€ga penelltLan lnl dapat berEUna dan bermanfaat.

e.

Penutup

Hanyauntal.ankataeyukurAlhamduls.Ilahl.Rabbl]AlamLn yan€ dapat kaml haturkan" Atas karunla den

tf

hi-dayah-Nye yang dlberlkan oleh
menyelesalkan
ada pada

dlrl

ekrlpel ln1 denean

Allah-lah kaml

C.

dapat

aegenap kemampuan yang

kaml

Dengan kemampuan yang

tenbatas, kaml eadar

bahwa

ekrlpsl lnl Jauh darl keeempurnaan, dl dalamnya mungkln
ada benarnya, dan kebenaran ltu semata-mata hanya darl
Al1ah, dan dldalamnya Juga ada selahflva, dan keealahan
ltu semata-mata darl slfat manusLa yang kadang salah dan
lupa.

tldak menutup mata dan
tellnga blla ada saran, teEur, dan krltlk darl pembaca
deml kesempurnaan tullsan 1n1, seLama krltlk dan Baran
tersebut berslfat konetruktlf. Akhlrnya kaml berhanap
semoga penyuaunan ekrlpsl ln1 bermanfeat bagl pembaca
dan bagl kaml eendtrl khususnya. Amln
Dengan demlklan, keml pun

