ABSTRAK
MOH. SYAHRIZAL: Aktivitas Santri Dalam Mengikuti Kegiatan Riyadhah
hubungannya dengan Akhlak Mereka Sehari-hari (Penelitian di Pondok Pesantren
Darul Iman Karawang)
Berdasarkan keterangan yang diperbolehkan bahwa keadaan akhlak dari
sebagian santri di Pondok Pesantren darul Iman Karawang yang suka melaksanakan
kegiatan Riyadhah di Pesantren cenderung berakhlak baik, namun fenomena dilapangan
berbeda, masih ditemukan santri yang mempunyai akhlak yang belum sesuai dengan
ajaran-ajaran agama, misalnya masih adanya santri yang berbicara dengan kata-kata
kasar dan kurang sopan, serta membuang sampah sembarangan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas santri Pondok Pesantren
Darul Iman dalam melaksanakan kegiatan riyadhah di pesantren, untuk mengetahui
realitas akhlak siswa sehari-hari di pondok pesantren Darul Iman dan untuk mengetahui
realitas hubungan antara aktivitas santri dalam mengikuti kegiatan riyadhah
hubungannya dengan akhlak mereka sehari-hari di pondok pesantren Darul Iman
Karawang.
Penelitian ini bertolak pada pemikiran riyadhah merupakan alat yang sangat
penting dalam membentuk akhlak manusia, karena dengan menghiasi diri kita dengan
riyadhah, maka Allah SWT memperindah bathinnya dengan kemampuan musyahadah
yakni menyaksikan keagungan Allah SWT dengan hatinya. Sehingga orang yang
hatinya musyahadah akan berakhlak baik, karena akhlak merupakan cerminnya bathin,
yang mana jika hatinya musyahadah maka akan tercermin akhlak yang baik seperti sifat
Allah SWT. Sebaliknya jika hatinya tidak Musyahadah maka akan berakhlak buruk
seperti sifat nafsu dan setan. Oleh karena itu hipotesis yang diajukan adalah semakin
tinggi aktivitas santri dalam mengikuti kegiatan Riyadhah maka akan semakin tinggi
pula akhlak mereka sehari-hari.
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif, karena
metode ini dipandang cocok untuk penelitian ini. Metode deskriptif menggambarkan
hasil penelitian. Teknikyang digunakan untuk mengumpulkan data adalah angket.
Observasi dan studi dokumentasi. Penyebaran angket ditujukan kepada 41 santri
sebanyak 25 item. Setelah data terkumpul maka dianalisis melalui analsisis data dan
analisis korelasi.
Hasil penelitian diketahui realitas aktivitas santri dalam mengikuti kegiatan
Riyadhah di pesantren menunjukan kategori cukup atau sedang, yaitu sebesar 3,24 yang
berada pada interval 2,60 – 3,39 dan akhlak sehari-hari sebesar 3,69 yang menunjukkan
kategori tinggi, karena berada pada interval 3,40 – 4,19. Adapun analisis korelasi
mengenai kedua variabel sebesar 0,83 dan termasuk korelasi tinggi yang berada pada
interval 0,81 – 1,00. Sedangkan signifikansi korelasinya diperoleh t hitung (10,45) > t
tabel (1,94). Hal ini berarti menunjukan terdapat hubungan yang signifikan antara
keduanya. Adapun pengaruh variabel X terhadap Y sebesar 45 %. Hal ini
menggambarkan masih ada factor lain sebesar 55% yang berkontribusi terhadap variasi
skor akhlak siswa sehari-hari.

