
 

 

ABSTRAK 

 

Elin Siti Fatonah : Tanggapan terhadap Intensitas Orang Tua dalam 

Membiasakan Salat Fardu Hubungannya dengan Kedisiplinan Melaksanakan 

Salat Fardu Sehari-hari. (Penelitian pada Siswa Kelas VIII MTs Ma’arif 

Tanjungsari Sumedang) 

 

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa intensitas orangtua dalam 

membiasakan salat fardu merupakan upaya yang dilakukan orang tua dalam 

membentuk pribadi anak yang disiplin dalam melaksanakan salat, Berdasarkan 

studi pendahuluan di MTs Maarif Tanjungsari, menunjukkan bahwa walaupun 

orang tua telah berupaya dalam meningkatkan kebiasaan salat fardu pada anaknya 

mestinya kedisplinan itu mempengaruhi pada kebiasaan anak-anak mereka, akan 

tetapi masih ditemukan beberapa siswa yang kedisiplinan salatnya rendah bahkan 

tidak melaksanakan salat pada sehari-harinya, sehingga timbul permasalahan yang 

menarik unuk di teliti, yakni apakah terdapat hubungan antara tanggapan siswa 

terhadap intensitas orang tua dalam membiasakan salat fardu dengan kedisiplinan 

melaksanakan salat fardu sehari-hari  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) tanggapan siswa 

kelas VIII-C MTs Ma’arif Tanjungsari terhadap intensitas orang tua dalam 

membiasakan salat fardu; (2) kedisiplinan siswa dalam melaksanakan salat fardu 

sehari-hari,serta (3) hubungan antara tanggapan siswa terhadap intensitas orang 

tua dalam membiasakan salat fardu dengan kedisiplinan mereka melaksanakan 

salat fardu sehari-hari.  

Penelitian ini bertolak dari asumsi teoritis, bahwa kedisiplinan siswa 

melaksanakan salat fardu sehari-hari berkaitan dengan pembiasaan yang baik yang 

dilakukan oleh orang tua mereka di rumah.dari asumsi ini diajukan hipotesis yakni 

semakin positifardu, maka akan semakin tinggi pula kedisiplinan mereka dalam 

melaksanakan salat fardu sehari-hari.  Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode deskriptif yang diarahkan untuk memecahkan masalah dengan 

cara memaparkan atau menggambarkan hasil penelitian. Teknik yang digunakan 

untuk mengumpulkann data adalah: angket, observasi, wawancara, studi 

dokumentasi. Penyebaran angket ditujukan kepada 40 siswa sebanyak 40 item, 

setelah data terkumpul maka dianalisis melalui analisis data dan analisis korelasi. 

 Hasil pengolahan data diperoleh kesimpulan bahwa (1) tanggapan siswa 

terhadap intensitas orang tua dalam membiasakan salat fardu menunjukan 

kategori sedang, skor sebesar 3,14 yang berada pada interval 2,60-3,39; (2) 

Kedisiplinan siswa dalam melaksanakan salat fardu sehari-hari termasuk kategori 

tinggi, skor 3,45 yang berada pada interval 3,40-4,19; Adapun (3) hubungan 

antara kedua variabel tersebut koefisien korelasinya sebesar 0,20. Sedangkan 

signifikasi antara keduanya diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  lebih besar daripada  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   yaitu 

27,37 < 1,68 hal ini berarti menunjukkan terdapat hubungan ang signifikan antara 

keduanya. Adapun determinasi variabel X terhadap Y sebesar 3 % hal ini 

menunjukkan bahwa masih terdapat 97 % dipengaruhi oleh faktor lain. 

   
 


