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BAB I 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai 

makhluk sosial, manusia tidak dapat melepaskan diri dan orang lain, secara 

kodrati manusia selalu akan hidup bersama dalam bentuk ituasi dan komunikasi. 

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dan 

mulia, disamping itu manusia merupakan makhluk yang memiliki potensi untuk 

dikembangkan. Salah satu cara untuk menumbuh kembangkan potensi itu adalah 

melalui pendidikan. 

Ahmad D. Marimba yang dikutip oleh Ramayulis (2012: 31) menjelaskan 

pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik 

terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya 

kepribadian yang utama. Menurut Uus Ruswandi, dkk (2011: 6) pendidikan 

adalah proses yang dilakukan secara sadar dan terencana dalam rangka untuk 

membantu perkembangan potensi peserta didik guna memiliki kompetensi-

kompetensi atau kemampuan yang diharapkan oleh keluarga, masyarakat, bangsa 

dan agamanya. Menurut undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS 

Bab I, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Ramayulis, 2012: 32). 
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Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan 

proses bimbingan dan pimpinan secara sadar dan terencana oleh pendidik 

terhadap anak didik dalam rangka membantu perkembangan potensi anak didik 

baik dari aspek keagamaan, kepribadian, kecerdasan, akhlak serta keterampilan 

agar anak didik berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan agamanya. 

Lembaga pendidikan di Indonesia dalam garis besarnya dapat dibagi menjadi 

tiga bagian: Pertama, lembaga pendidikan pra-sekolah, lembaga pendidikan dasar 

(SD, SMP), lembaga pendidikan menengah (SMA, SMK), dan lembaga pendidikan 

tinggi. Kedua, lembaga pendidikan nonformal (Kursus, Pesantren). Ketiga, lembaga 

pendidikan informal pada keluarga dan masyarakat (Home Scholling) (Made Pidarta, 

2007:20). 

Mastuhu yang dikutip oleh Ahmad Muthohar (2007: 12) mendefinisikan 

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional untuk mempelajari, 

memahami dan mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan 

menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. 

Perkataan pesantren berasal dari kata santri, yang dengan awalan pe di 

depan dan akhiran an berarti tempat tinggal para santri. Profesor Johns 

berpendapat bahwa istilah santri berasal dari bahasa tamil, yang berarti guru 

mengaji, sedangkan C.C. Berg berpendapat bahwa istilah tersebut berasal dari 

istilah shastri yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci 

Agama Hindu, atau seorang sarjana ahli kitab suci Agama Hindu. Kata shastri 

berasal dari kata shastra yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama atau 

buku-buku ilmu pengetahuan (Dhofier, 2011: 41). 
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Tujuan pondok pesantren dalam tatanan kehidupan sosial sangat besar 

khususnya dalam pembentukan kepribadian seseorang. Kepribadian yang 

dimaksud salah satunya adalah mencitakan keribadian yang beriman dan bertakwa 

kepada Allah SWT. Sebagaimana yang disampaikan Mastuhu yang dikutip oleh 

Ahmad Muthohar (2007: 18) bahwa tujuan pesantren adalah menciptakan dan 

mengembangkan kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, 

berakhlak mulia, bermanfaat dan berkhidmat kepaa masyarakat, mampu berdiri 

sendiri, bebas dan teguh dalam kepribadian, menyebarkan agama dan menegakan 

Islam dan Kejayaan umat Islam, mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan 

kepribadian Indonesia. Idealnya yaitu berkepribadian muhsin, bukan sekedar 

muslim.  

Pondok Pesantren Al-Mardhiyyah Al-Islamiyyah Desa Cibagbagan 

Kecamatan Cileunyi Kulon Kabupaten Bandung merupakan pesantren yang 

berbasis salafi dan merupakan lembaga pendidikan non formal yang mempunyai 

tujuan yang sama dengan pesantren lainnya yaitu membentuk santri menjadi 

manusia beriman  dengan senantiasa bertaqwa kepada Allah Swt dan mempunyai 

Moto “memahasiswakan santri danmensantrikanmahasiswa”.Adapunkegiatan

yang dilakukan kiayi dan para santri pada setiap harinya yaitu mengkaji kitab-

kitab kuning seperti mengkaji Kitab Riyadhul Badi’ah, Safinah, Jurumiah, Fathul 

Mu’in, Al-Adzkar, Ta’lim Muta’alim, Qurotul ‘Uyun, dan kitab-kitab lainnya. 

Dalam kegiatan pengajian di pesantren Al-Mardiyyah Al-Islamiyyah ini 

dilaksanakan menurut jadwal pelajaran yang sudah dikelola oeh pihak pesantren 

dan dewan santri seperti untuk mengaji Kitab Riyadhul Badi’ah yang diberikan 
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kepada tingkat mutawasit  (pertengahan) yang waktunya setiap malam kecuali 

malamkamisdanmalam jum’at,dimulai jam18.30sampai20.00danpengajian

ini sifatnya wajib diikuti. 

Sebagaimana yang dituturkan oleh zamakhsyari Dhozier (2015:54) bahwa 

metode utama system pengajaran di lingkungan pesantren ialah system 

bandongan atau seringkali juga disebut system weton. Dalam site mini 

sekelompok murid (antara 5 sampai 500 murid) mendengarkan seorang guru yang 

membaca, menerjemahkan, menerangkan, bahkan seringkali mengulas buku-buku 

Islam dalam bahsa Arab. Di Pondok Pesantren Al-Mardhiyyah Al-Islamiyyah ini 

metode yang digunakan adalah metode wetonan, dalam belajar dengan metode ini 

terlihat kesiapan dan kesungguhan santri dalam belajar. Dengan demikian 

pesantren merupakan lembaga pendidikan nonformal yang bertujuan untuk 

membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa, memiliki nilai budaya, nilai 

moral dan keterampilan yang hebat.  

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan penulis di Pondok 

Pesantren Al-mardhiyyah Al-Islamiyyah dapat diperoleh informasi bahwa 

aktivitas santri terhadap Kitab Riyadhul Badi’ah Bab Shalat tergolong tinggi, hal 

ini dapat terlihat dari kemampuan mereka dalam membaca dan menerjemahkan 

kitab Riyadhul Badi’ah. Sementara itu, bahwasannya sebagian santri belum 

mampu mengamalkan ajaran Islam secara optimal, seperti rendahnya frekwensi 

kehadiran santri dalam shalat berjamaah, dan melaksanakan shalat fardhu 

munfarid. Dari keseluruhan santri laki-laki yang mengikuti pengajian kitab 

Riyadhul Badi’ah di pondok pesantren Al-Mardhiyyah Al-Islamiyyah sebanyak 
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36 orang santri laki-laki. Akan tetapi tidak semua santri sudah mengamalkannya 

dari jumlah keseluruhan ada 16 orang santri yang melaksanakan shalat berjamaah 

dan 20 orang santri yang shalat munfarid.   

Dari uraian di atas penulis dapat memahami kesenjangan dua fenomena, di 

satu sisi santri antusias dan sungguh-sungguh dalam mengikuti pengajian kitab 

Riyadhul Badi’ah di sisi lain ternyata masih ada santri yang belum dapat 

mengamalkan BAB shalat dalam shalat berjamaah. Dari kesenjangan tersebut 

timbul permasalahan apakah ada kaitannya antara aktivitas santri mengikuti 

pengajian kitab Riyadhul Badi’ah BAB shalat hubungannya dengan pelaksanaan 

shalat berjamaah mereka sehari-hari? 

Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis mengadakan penelitian 

yang berjudul: 

”AKTIVITAS SANTRI DALAM MENGIKUTI PENGAJIAN KITAB 

RIYADHUL BADIA’AH BAB SHALAT HUBUNGANNYA DENGAN 

PELAKSANAAN SHALAT BERJAMAAH MEREKA SEHAI-HARI”  

(Penelitian di Pondok Pesantren Al-Mardhiyatul Al-Islamiyyah Cileunyi Kab. 

Bandung) 

B. Perumusan Masalah 

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah apakah aktivitas santri dalam 

mengikuti pengjian Kitab Riyadhul Badi’ah akan berpengaruh terhadap 

pelaksanaan shalat fardhu berjamaah mereka sehari-hari? Agar perumusan 

masalah tersebut dapat dioptimalisasikan, penulis merumuskan beberapa masalah 

yang dirinci sebagai berikut : 
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1. Bagaimana realitas aktivitas santri dalam mengikuti pengajian Kitab 

Riyadhul Badi’ah Bab Shalat di Pondok Pesantren Al-Mardhiyatul Al-

Islamiyyah? 

2. Bagaimana Realitas pelaksanaan shalat berjamah mereka? 

3. Bagaimana Realitas hubungan intensitas santri dalam mengikuti pengajian 

Kitab Riyadhul Badi’ah Bab Shalat dengan pelaksanaan shalat berjamaah 

mereka sehari-hari?  

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fakta-fakta empirik 

tentang: 

1. Realitas aktivitas santri dalam mengikuti pengajian Kitab Riyadhul 

Badi’ah Bab Shalat di Pondok Pesantren Al-Mardhiyatul Al-Islamiyyah 

2. Realitas pelaksanaan shalat berjamah mereka 

3. Realitas hubungan aktivitas santri dalam mengikuti pengajian Kitab 

Riyadhul Badi’ah Bab Shalat dengan pelaksanaan shalat berjamaah 

mereka sehari-hari. 

D. Kerangka Pemikiran 

Menurut Sardiman (2011: 100) aktivitas adalah semacam kerja, semacam 

kegiatan seseorang baik bersifat jasmani/fisik maupun rohani. 

Santri merupakan elemen penting dalam pesantren. Jika didasarkan pada 

konsep manusia menurut Islam yaitu fitrah, maka pendidikan pesantren dalam 

memandang santri masuk dalam kategori semua ideology karena santri tetap 

dipandang mempunyai daya kelebihan dan kelemahan yang perlu diperbaiki 
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dalam pendidikan, yang dalam hal ini adalah pendidikan pesantren (Ahmad 

Muthohar, 2007: 106). 

Menurut tradisi pesantren, santri terdiri dari dua: 1. Santri mukim, yaitu 

yang berasal dari daerah jauh dan menetap dalam kelompok pesantren. 2. Santri 

kalong, yaitu murid-murid yang berasal dari desa-desa di sekitar pesantren, 

biasanya tidak menetap dalam pesantren (Zamakhsyari Dhofier, 2011: 88). 

Untuk mengetahui aktivitasnya dapat dilihat dari proses pembelajaran 

seperti: 1. Membaca, 2. Memperhatikan, 3. Mendengarkan,  4. Mencatat 5. 

Mengingat 6. Menaruh minat 7. Melakukan percobaan (Sardiman, 2011: 101). 

Secara teoritik pelaksanaan shalat berjamaah mereka (Variabel Y) adalah sebagai 

akibat dari aktivitas santri dalam mengikuti pengajian Kitab Riyadhul Badi’ah 

Bab Shalat. (variabel X) adalah sebagai penyebab yang berarti santri yang intens 

dalam mengikuti pengajian akan intens pula dalam beribadah, khususnya 

mengenai pelaksanaan shalat berjamaah, sehingga antara keduanya terdapat 

keterkaitan.  

Shalat ialah ibadat yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan 

yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, dan memenuhi beberapa 

syarat yang ditentukan (Ujang Dedih, 2013: 33) 

Shalat berjamaah adalah apabila shalat bersama-sama dan salah seorang 

diantara mereka mengikuti yang lain. Orang yang diikuti (yang di hadapan) 

dinamakan imam, sedangkan yang mengikuti di belakang dinamakan makmum 

(Ujang Dedih, 2013: 45). 
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Apabila dua orang sembahyang bersama-sma dan salah seorang 

diantaranya mereka mengikuti yang lain, keduanya dinamakan shalat berjamaah. 

Orang yang diikuti dinamakan imam, dan yang mengikuti dinamakan makmum 

(Sulaiman Rasyid, 1954: 109). 

Pelaksanaan shalat berjamaah para santri yang tinggal di Pondok Pesantren 

Al-Mardiyathul islamiyyah Desa Cibagbagan Cileunyi Kulon Bandung dapat 

dilihat dari aspek-aspek shalat berjamaah itu sendiri, yaitu: 

1. Melaksanakan shalat berjama’ah setiap hari (Musbikin, 2007: 59).  

2. Segera melaksanakan shalat berjamaah (Musbikin, 2007: 308) 

3. Memahami ketentuan shalat berjamaah (Ahmad Sunarto, 2013: 112) 

4. Mengingatkan teman untuk shalat berjama’ah(Musbikin, 2007: 32).  

5. Melaksankan shalat  berjamaah dengan membaca bacaan yang baik (Musbikin, 

2007: 160).  
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Berdasarkan uraian di atas, seluruh proses penyelesaian ini akan dapat 

diabstrasikan dalam skema sebagai berikut : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

   Korelasi 

   Proses Pengambilan Data 

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa ada korelasi antara aktivitas 

santri dalam mengikuti pengajian Kitab Riyadhul Badi’ah Bab Shalat yang 

dijadikan sebagai variabel X pelaksanaan shalat berjamaah mereka sehari-hari 

yang dijadikan variabel Y. data kedua variabel tersebut diperoleh dari responden 

Pelaksanaan Shalat Berjamaah Mereka 

Sehari-hari 

(Y) 

 

 
a. Melaksanakan shalat berjamaah setiap 

hari 

b. Segera melaksnakan shalat berjamaah 

c. Memahami ketentuam-ketentuan 

shalat berjamaah 

d. Mengingatkan teman untuk shalat 

berjamaah 

e. Melaksanakan shalat berjamaah 

dengan bacaan shalat yang baik 

f. Memakai pakaian yang rapi ketika 

melaksanakan shalat berjamaah 

KORELASI 

Aktivitas Santri dalam Mengikuti 

PengajianKitabRiyadhulBadi’ah 

 Bab Shalat  

(X) 

a. Membaca  

b. Memperhatikan 

c. Mendengarkan 

d. mengingat 

e. Menaruh minat 

f. Bersemangat 

g. Melakukan percobaan 

Responden 
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yaitu santri kelas mutawasit pondok pesantren Al-Mardhiyyah Al-Islamiyyah 

Desa Cibagbagan Cileunyi Kulon Bandung. 

E. Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan mengenai satu atau lebih 

pupulasi(Ronald Walpole, 1992: 288) 

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut dapat diperoleh asumsi teoritik, 

bahwa pelaksanaan shalat berjamaah santri sehari-hari salah satunya dapat 

ditentukan oleh aktivitasnya dalam mengikuti pengajian Kitab Riyadhul Badi’ah 

Bab Shalat di pesantren. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah jika 

aktivitas santri dalam mengikuti pengajian Kitab Riyadhul Badi’ah Bab Shalat di 

pesantren tinggi maka semakin tinggi pula pelaksanaan shalat berjamaah mereka 

sehari-hari. Begitu pula sebaliknya semakin rendah aktivitas santri dalam 

mengikuti pengajian Kitab Riyadhul Badi’ah Bab Shalat maka semakin rendah 

pula pelaksanaan shalat berjamaah mereka. 

Hipotesis yang dirumuskan dengan harapan akan ditolak membawa 

penggunaan istilah hipotesis nol. Sekarang ini istilah itu telah digunakan pada 

sembarang hipotesis yang ingin diuji dan dilambangkan dengan H0. Penolakan H0 

mengakibatkan penerimaan suatu hipotesis alternatif, yang dilambangkan dengan 

H1. Hipotesis nol mengenai suatu parameter populasi harus diucapkan sedemikian 

rupa sehingga menyatakan dengan pasti sebuah nilai bagi parameter itu, 

sedangkan hipotesis alternatifnya membolehkan beberapa kemungkinan nilainya. 

Jadi bila H0 menyatakan hipotesis nol bahwa p-0.5 bagi suatu populasi binom, 
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maka hipotesis alternatifnya H1 dapat berupa p>0.5, p<0.5 (Ronald E Walpole, 

1992: 288). 

Teknik pengujiannya adalah apabila t hitung > t tabel, maka Ho ditolak. 

Akan tetapi apabila t hitung < t tabel, maka Ho diterima. 

F. Langkah-Langkah Penelitian 

Secara garis besar langkah-langkah penelitian akan menguraikan empat 

tahapan kegiatan yang akan dilakukan, yaitu : 1) Menentukan Jenis Data, 2) 

Menentukan Sumber Data, 3) Menentukan metode dan Teknik Pengumpulan 

Data, 4) Menentukan Teknik dan Tahapan Analisis Data. Uraian selengkapnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan 

kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kategori atau atribut, 

sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan (Rahayu Karia 

dinata, 2009:4). 

Jenis data ini diperoleh dari hasil angket yang diberikan kepada santri di 

Pesantren Al-Mardhiyyah al-Islamiyyah Cileunyi-Bandung, mengenai aktivitas 

Santri mengikuti pengajian kitab Riyadhul Badi’ah bab shalat hubungannya shalat 

berjamaah mereka sehari-hari. 

2. Menentukan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh (Suharsimi Arikunto, 2010:172). Data yang digunakan terdiri atas data 

primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari responden (santri) 
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sedangkan data sekunder diperoleh dari pimpinan pondok pesantren, pengurus dan 

staf pengajar. Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber data adalah sebagai 

berikut: 

a. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di pondok pesantren Al-Mardhiyyah Al-

Islamiyyah Desa Cibagbagan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Alasan 

penulis menentukan lokasi penelitian di sana karena fenomena permasalahan 

timbul di lokasi pesantren ini. Selain itu lokasi ini memiliki data yang cukup 

untuk membantu terselesaikannya penelitian ini. Dan penulis merupakan salah 

satu santri di lokasi penelitian tersebut.  

b. Populasi  

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung 

ataupun pengukuran, kualitatif ataupun kuantitatif mengenai karakteristik tertentu 

dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-

sifatnya (Sudjana, 2005: 6). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini 

adalah santri laki-laki yang mengikuti pengajian kitab Riyadhul Badi;ah di 

pondok pesantren Al-Mardhiyyah Al-Islamiyyah Kecamatan Cileunyi sebanyak 

30 orang. 

c. Sampel  

 Sampel menurut Sudjana (2005: 6) adalah sebagian yang di ambil dari 

populasi. Tujuan sampel adalah untuk memperoleh keterangan mengenai objek 

penelitian dengan cara mengamati hanya sebagian dari populasi.  
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Untuk menentukan jumlah sampel, penulis berpedoman kepada pendapat 

yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto (2002: 107) bahwa apabila subjek 

kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitian merupakan 

penelitian populasi. Selanjutnya jika subjek lebih dari 100 dapat diambil 10-15% 

atau 20-25% atau lebih.  

Berdasarkan ketentuan tersebut dikarenakan jumlah populasi yang 

mengikuti pengajian kitab Riyadhul Badi;ah di Pondok Pesantren Al-Mardhiyatul 

Al-Islamiyyah Cileunyi Kulon Kabupaten Bandung kurang dari 100 maka diambil  

30 santri laki-laki. 

3. Menentukan Metode Penelitian dan Tehnik Pengumpulan Data 

a. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif. Metode 

deskriptif adalah suatu penelitian yang diupayakan untuk mencari atau mengamati 

permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat 

objek tertentu (Yaya Suryana dan Tedi Priatna, 2009:105). 

Metode deskriptif diarahkan untuk memecahkan masalah dengan cara 

memaparkan atau menggambarkan apa adanya hasil penelitian. Alasan 

menggunakan metode ini adalah untuk mencari keterangan secara faktual dari 

gejala-gejala mengenai aktivitas santri mengikuti pengajian kitab Riyadhul 

Badi’ah bab shalat sebagai variabel X dan shalat berjamaah mereka sehari-hari 

sebagai variabel Y. 
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b. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

diantaranya; 1) angket, 2) observasi, 3) wawancara dan 4) studi dokumentasi. 

Adapun penjelasan dari teknik pengumpulan data tersebut, adalah sebagai berikut: 

1) Observasi  

 Observasi merupakan teknik pengamatan dan pencatatan sistematis dari 

fenomena-fenomena yang diselidiki (Yaya Suryana dan Tedi Priatna, 2009: 193). 

Observasi dilakukan untuk menemukan data dan informasi dari gejala-gejala atau 

fenomena (kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa) secara sistematis dan 

didasarkan pada tujuan penyelidikan yang telah dirumuskan. 

Melalui teknik ini penulis dapat terjun langsung mengamati dan melihat 

gambaran umum lokasi penelitian, lingkungan Pesantren, jumlah santri, jumlah 

pengurus dan staf pengajar, serta sarana dan prasarana yang ada di Pesantren. 

2) Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau 

direkam (Yaya Suryana dan Tedi Priatna, 2009: 200). Penulis memilih wawancara 

sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, karena terdapat data yang 

tidak bisa  diperoleh dengan jelas dan mudah melalui observasi dan penyebaran 

angket. Wawancara ini akan diajukan kepada pimpinan pesantren mengenai 

sejarah berdirinya Pondok Pesantren, pendapat, harapan, mengenai masalah yang 

diteliti. 
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3) Angket 

 Angket atau kuesioner merupakan salah satu alat pengumpul data. Angket 

adalah teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar 

pertanyaan untuk diisi oleh responden (Yaya Suryana dan Tedi Priatna, 2009: 

205). Angket ini digunakan untuk memperoleh data dan informasi tentang 

Aktivitas Santri mengikuti pengajian Kitab Riyadhul Badi’ah bab shalat sebagai 

variabel X dan shalat berjamaah mereka sehari-hari sebagai variabel Y. Angket 

yang penulis gunakan adalah angket tertutup dengan lima option. Angket tertutup 

ialah angket yang sudah disediakan jawabannya dan tidak memungkinkan bagi 

responden untuk menjawabnya sesuai dengan kehendaknya. Angket diberikan 

kepada santri laki-laki di Pondok Pesantren Al-Mardhiyyah Islamiyyah yang 

berjumlah 33 santri. Bentuk jawaban angket yaitu a, b, c, d, dan e, dengan skala 

nilai yang digunakan yaitu a-5, b=4, c=3, d=2, dan e=l, sedangkan nilai negatif 

yaitu a=l, b=2, c=3, d=4, dan e=5. 

4) Studi Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditunjukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumentasi (Yaya Suryana 

dan Tedi Priatna, 2009 : 175). Isi dokumen tersebut berupa pernyataan tertulis 

yang ditulis oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu 

peristiwa, dan berguna bagi sumber data, bukti, informasi kealamiahan yang sukar 

diperoleh, sukar ditemukan dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas 

pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki. Alasan menggunakan teknik ini 

yaitu untuk mengumpulkan data yang berupa data sekunder dan teknik ini sangat 
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praktis, sebab menggunakan benda-benda mati, yang seandainya terdapat 

kesalahan atau kekurang jelasan dapat dilihat kembali data aslinya. 

4. Analisis Data 

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dilakukan 

analisis. Analisis yang digunakan penulis adalah analisis kuantitatif dengan 

tahapan langkah analisis menggunakan analisis parsial pervariabel dan analisis 

korelasi.  

a. Analisis Parsial Tiap Variabel 

Deskripsi skor perindikator ditempuh dengan menggunakan langkah-

langkah sebagai berikut: 

1) Analisis Parsial Variabel X dan Y  

a) Menentukan rata-rata (M), skor setiap indikator masing-masing variabel, 

yaitu: 

Untuk variabel X dengan rumus : 
n

X
M


  

Untuk variabel Y dengan rumus : 
n

Y
M


  

b) Menyusun distribusi tabel frekuensi dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

(1)   Menentukan Rentang (R), yaitu: 

R = Xmaks – Xmin              (Subana dkk, 2000: 38) 

(2)   Kelas interval  (K), yaitu: 

K = 1 + 3,3 log n               (Subana dkk, 2000: 39) 

(3)   Panjang Kelas (P), yaitu: 
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P = 
K

R
                                                             (Subana dkk ,2000: 40) 

(4)   Membuat tabel distribusi frekuensi. 

2) Analisis Parsial Seluruh Variabel X dan Y  

a) Uji Tendensi Sentral, yaitu meliputi : 

(1) Menentukan nilai mean ( X  ) dengan rumus: 

                                                                                                           

(2) Mencari median (Me) dengan rumus: 

Me = b+p                         (Subana dkk, 2000: 72) 

(3) Mencari Modus (Mo) dengan rumus: 

 Modus   
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1

bb

b
pbMo                                (Subana, 2000:74) 

(4) Membuat kurva tendensi sentral: mean, median dan modus. 

b) Uji Normalitas  

(1)   Menentukan standar deviasi (SD) dengan rumus: 

SD =             (Sudjana, 2005: 95) 

(2)   Menentukan Zhitung dengan rumus : 

Zscore =                     (Sudjana, 2005: 99) 

(3) Membuat tabel frekuensi observasi dan ekspektasi variabel. 

(4) Menghitung chi kuadrat ( 2 ) dengan rumus: 

 

 





Ei

EiOi
2

2                        (Subana dkk, 2000: 124) 
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(5) Mencari derajat kebebasan (Dk) 

 Dk = k – 3                              (Sudjana, 2005: 293) 

(6) Menghitung chi kuadrat tabel dengan taraf signifikansi 5% 

(7) Menginterpretasikan hasil pengujian normalitas dengan ketentuan: 

(a) Data dikatakan normal jika X hitung < X tabel  

(b) Data dikatakan tidak normal jika X hitung > X tabel 

                   (Subana, 2000: 126) 

b. Analisis Korelasi 

Setelah data kedua variabel dianalisis secara terpisah, maka langkah-

langkah selanjutnya adalah menganalisis hubungan antara variabel X dengan 

variabel Y sebagai berikut: 

1) Uji Linieritas Regresi Variabel X dan Y  

a) Menetapkan rumus persamaan regresi linier dengan rumus; Ŷ= a + bX 

dengan rumus sebagai berikut : 

a =  

b =                                   (Subana dkk, 2000: 162) 

b) Membuat tabel untuk mencari harga-harga yang diperlukan untuk pengujian 

linieritas regresi serta analisis koefisien korelasi. 

c) Menghitung jumlah kuadrat a jka, dengan rumus: 

JKa =  (Subana dkk, 2000: 162)  

d) Menghitung jumlah kuadrat gabungan antara koefisien a dan b (JKb/a), 

dengan rumus: 
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JK(a/b) = b            (Subana dkk, 2000: 162)  

e) Menghitung jumlah kuadrat residu ( Jkres ), dengan rumus : 

JKres = ∑Y
2 
– JKa - JK                 (Subana dkk, 2000: 163) 

f) Menghitung jumlah kuadrat kekeliruan, dengan rumus : 

JKKK  = ∑(             (Subana dkk, 2000: 163) 

g) Menghitung jumlah kuadrat ketidakcocokan (JKtc), dengan rumus :  

JKTC = JKres – JKKK             (Subana dkk, 2000: 163)  

h) Menghitung derajat kebebasan kekeliruan (dbkk), dengan rumus : 

dbKK = n – K   (Subana dkk, 2000: 163) 

i) Menghitung derajat kebebasan ketidakcocokan (dbtc),dengan rumus : 

dbTC = K – 2                 (Subana dkk, 2000: 163) 

j) Menghitung rata-rata kuadrat kekeliruan (RKkk), dengan rumus :  

RKKK =              (Subana dkk, 2000: 163) 

k) Menghitung rata-rata kuadrat ketidakcocokan (RKtc),dengan rumus : 

RKTC =              (Subana dkk, 2000: 163) 

l) Menentukan nilai F ketidakcocokan, dengan rumus : 

FTC =              (Subana dkk, 2000: 164) 

m)  Menghitung nilai dari F tabel menggunakan signifikansi 5 %, dengan 

rumus : 

Ftabel = α (dbTc / dbkk)             (Subana dkk, 2000: 164) 

n) Menghitung linieritas regresi dengan ketentuan sebagai berikut : 
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(1)  Jika Ftc < dari F tabel, maka regresi tersebut linier. 

(2)  Jika Ftc > dari F tabel, maka regresi tersebut tidak linier. 

(Subana dkk, 2000: 164) 

2) Menghitung Koefisien Korelasi  

Jika kedua variabel berdistribusi normal dan regresinya linier, maka rumus 

yang digunakan adalah rumus product moment sebagai berikut :   

rXY  =  (Subana dkk, 2000: 148) 

Menafsirkan harga koefisien korelasi dengan kriteria sebagai berikut: 

0,01 – 0,19 = korelasi sangat rendah 

0,20 – 0,39 = korelasi rendah 

0,40 – 0,59 = korelasi sedang 

0,60 – 0,79 = korelasi kuat 

0,80 – 1,00 = korelasi sangat kuat      (Sugiono, 2011: 231) 

3) Menentukan signifikansi korelasi dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Menghitung nilai t hitung, dengan rumus: 

t =           (Sudjana, 2005: 377) 

b) Mencari derajat kebebasan dengan rumus: 

(dk = N – 2)                                              (Subana dkk, 2000: 118) 

c) Mencari nilai t tabel dengan derajat kebebasan (dk) dan taraf signifikasi 

5% dari daftar distribusi t. 

d) Pengujian hipotesis dengan ketentuan sebagai berikut: 

(1) Hipotesis diterima jika thitung > ttabel 
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(2) Hipotesis ditolak jika thitung < ttabel     (Subana, 2000: 118) 

 

4) Menghitung besarnya pengaruh Variabel X terhadap variabel Y menggunakan 

rumus: KD = r 
2
 x 100 

Keterangan : KD = Koefisien Determinasi 

r  
2
  = koefisien korelasi       

   (Subana, 2000:137) 

 


