
 
 

ABSTRAK 

Tiara Mukti, 1124010123. “Hubungan Antara Pemahaman Materi Bimbingan Islam 

Tentang Self-Control Dengan Sikap Kepemimpinan Pada Santri Kelas VIII Pondok 

Pesantren Baabussalam Cilengkrang Bandung”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui bagaimana pemahaman materi 

bimbingan Islam tentang self-control, 2) untuk mengetahui bagaimana sikap 

kepemimpinan pada santri Pondok Pesantren Baabussalam, 3) untuk mengetahui seberapa 

besar hubungan antara pemahaman materi bimbingan Islam tentang self-control dengan 

sikap kepemimpinan pada santri kelas VIII Pondok Pesantren Baabusalam Cilengkrang 

Bandung.  

Penelitian ini didasarkan pada prinsip metode korelasional, karena metode ini dianggap 

dapat mencari hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Sampel penelitian ini 

sebanyak 42 orang yang merupakan santri kelas VIII Pondok Pesantren Baabussalam 

Cilengkrang Bandung. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, 

penyebaran angket, wawancara dan dokumentasi. Analisis data lebih difokuskan pada 

analisis data secara kuantitatif. Data dianalisis dengan rumus Koresional Product 

Moment.  

Hasil penelitian diperoleh tingkat pemahaman materi bimbingan Islam tentang self-

control pada santri Pondok Pesantren Baabussalam, jumlah terbanyak terdapat pada santri 

yang memiliki tingkat pemahaman yang sangat tinggi yaitu berjumlah 12 orang atau 

sebanyak 28,5% dan jumlah terendah terdapat pada santri yang memiliki tingkat 

pemahaman yang sangat tinggi yaitu berjumlah 2 orang atau sebanyak 4,8%. Hasil 

penelitian diperoleh tingkat sikap kepemimpinan pada santri jumlah terbanyak terdapat 

pada santri yang memiliki sikap kepemimpinan yang cukup yaitu berjumlah 16 orang 

atau sebanyak 38% dan jumlah terendah terdapat pada santri yang memiliki sikap 

kepemipinan yang sangat tinggi yaitu berjumlah 6 orang atau sebanyak 14%. Besarnya 

koefisien korelasi antara pemahaman materi bimbingan Islam tentang self-control dengan 

sikap kepemimpinan pada remaja adalah 0,738. Diketahui r tabel pada df = 42-2 = 40 

sebesar 0,304. Hasil tersebut menunjukan bahwa nilai r hitung 0,738> r tabel 0,304, maka 

H0 ditolak berarti terdapat hubungan positif antara pemahaman materi bimbingan Islam 

tentang self-control dengan sikap kepemimpinan pada santri kelas VIII Pondok Pesantren 

Baabussalaam Cilengkrang Bandung.  

Dari hasil diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jika santri memiliki pemahaman materi 

bimbingan Islam tentang self-control yang baik maka akan diikuti dengan sikap 

kepemimpinan yang baik pula. 

Kata kunci: Pemahaman materi bimbinga Islam tentang self-control dan Sikap 

Kepemimpinan 

 

 

 

 

 


