
 

 

ABSTRAKS 

 

Wildan Alwahidi : “Pengaruh Shalat Khusyu Terhadap Ketenangan Jiwa Santri 

Baru Pondok Pesantren Al-Ihsan Cibiru Hilir Bandung” 

 

Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan agama Islam. 

Di pondok pesantren, santri diajarkan pendidikan agama Islam dibawah asuhan 

Ustad dan Ustadzah serta dibawah kepemimpinan seorang Kiai. Problem yang 

sering terjadi pada santri Al-Ihsan yaitu ketidak tenangan jiwa yang dialami oleh 

santri baru dalam menghadapi semua tuntutan pondok pesantren yang menjadi 

kewajibanya. Santri baru yang berangkat dari rumah untuk belajar di pondok 

pesantren akan menghadapi berbagai macam tantangan. Perpindahan dari 

lingkungan lama, yaitu rumah, menuju lingkungan baru, yaitu pondok pesantren, 

tentunya membutuhkan penyesuaian diri (adaptasi). 

Dari latar belakang diatas, maka penulis bertujuan untuk, yaitu : pertama, 

mengetahui pelaksanaan shalat khusyu para santri baru di Pondok Pesantren Al-

Ihsan Cibiru Hilir Bandung. Kedua, mengetahui ketenangan jiwa para santri baru 

di Pondok pesantren Al-Ihsan Cibiru Hilir Bandung. Ketiga, mngetahui seberapa 

besar pengaruh shalat khusyu terhadap ketenangan jiwa santri baru Di Pondok 

Pesantren Al-Ihsan Cibiru Hilir Bandung. 

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan aplikasi SPSS v17 for windows 8 dengan menggunakan metode 

survei. Pengujian hipotesis penelitian ini mengunakan rumus sederhana untuk 

mendapatkan persamaan garis regresi. Dan menguji hipotesis penelitian 

menunjukkan bahwa “pengaruh shalat khusyu terhadap ketenangan jiwa santri 

baru pondok pesantren Al-Ihsan cibiruhilir bandung”. Hal ini ditunjukkan oleh 

persamaan garis regresi Y= 0,447 x + 43,554 dengan Freg = 4,808 yang berarti 

lebih besar dari taraf signifikan 5% = 0,339. 

Dengan demikian uji hipotesis ini menerima hipotesis (Ha) yang diajukan 

yaitu “ada pengaruh baik shalat khusyu terhadap ketenangan jiwa santri baru di 

Pondok Pesantren Al-Ihsan Cibiru Hilir Bandung”. 

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 

dan masukan bagi santri baru pondok pesantren Al-Ihsan cibiruhilir bandung 

maupun pihak Pondok Pesantren Al-Ihsan Cibiruhilir Bandung supaya 

meningkatkan dan melaksanakan shalat dengan khusyu’ sebagai upaya untuk bisa 

menjaga jiwanya agar  tetap tenang dalam kondisi apapun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


