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ABSTRAK 

 

Yunita, Erma. 2018. Studi Komparasi Pemahaman Materi Haid dan Istihadhah 

antara Santriwati Nonformal dengan Santriwati Formal di Pondok 

Pesantren Assyafiiyah Durisawo Ponorogo, Skripsi. Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo. Pembimbing, Dr. Moh. Mukhlas M.Pd. 

 

Kata kunci: Pemahaman haid dan istihadhah, Formal, Nonformal 

Haid dan istihadhah merupakan darah yang keluar dari farji wanita pada setiap 

bulannya, hal itu dapat mempengaruhi ibadhnya. Dalam melakukan ibadah 

kesehariannya seperti shalat dan puasa wanita yang sedang dalam keadaan haid dan 

istihadhah mempunyai hukum-hukum sendiri, dengan demikian setiap wanita wajib 

mengetahui dan mempelajari hukum tersebut. Pada pondok pesantren Assyafiiyah 

Durisawo Ponorogo ada salah satu materi pembelajaran khusus tentang haid dan 

istihadhah, sehingga seharusnya para santriwati yang mengikuti kegiatan tersebu 

faham akan hukum-hukum yang berkaitan dengan haid dan istihadhah. Akan  tetapi 

pada kenyataannya masih ada sebagian santriwati yang belum mengetahui dan masih 

bingung terhadap hukum-hukum tersebut. adapun pada pondok pesantren ini terdapat 

dua santriwati,yaitu santriwati yang bersekolah dan mengikuti kegiatan pondok 

(santriwati formal) dan santriwati yang hanya megikuti program tahfidul qur’an 

(santriwati nonformal), dari hal tersebut peneliti inin mengetahui pemahaman 

keduanya, dan ada tidaknya peredaan pemahaman haid dan istihadhah pada kedua 

santriwati.  

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendiskripsikan pemahaman materi haid dan 

istihadhah santriwati nonformal (2) mendiskripsikan pemahaman materi haid dan 

istihadhah santriwati formal (3) menjelaskan ada tidaknya perbedaan pemahaman 

materi haid dan istihadhah antara santriwati nonformal dan santriwati formal.  

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif non eksperimen. Populasinya 

adalah santriwati pondok pesantren Assyafiiyah Durisawo Poorogo yang berjumlah 

81 santriwati yang terdiri dari 13 santriwati nonformal dan 68 santriwati formal, tekni 

pengambilan sampel dengan teknik sampling purposive, teknik pengumplan datanya 

yaitu dengan tes dan dokumentasi, untuk mendapat tes yang valid maka peneliti 

mengujinya terlebih dahulu dengan uji validitas dan realibilitas yang disebarkan pada 

40 santriwati, dengan demikian 41 santriwati yang terdiri dari santriwati non formal 

dn formal sebagai responden penelitian. Analisis datanya dengan teknik analisis 

diskriptif dan analisis kmparasional.  

Adapun hasilnya adalah (1) pemahaman santriwati nonformal dalam kategori 

baik, dengan rata-rata 72, 3079231 (2)  pemahaman santriwati formal dalam kategori 

baik, dengan rata-rata 81, 67857 (3) pada uji “t” taraf signifikansi 5% to (-22,898293) 

< tt (2,03), sedangkan dalam taraf signiikansi 1% to (-22,898293) < tt (2,71), sehingga 

tidak ada perbedaan pemahaman antara sanriwati nonformal dan santriwati formal. 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Ibadah merupakan tujuan diciptakannya makhluk baik itu manusia 

maupun jin. Dalam menjalankan ibadah seperti shalat, puasa, zakat dan lain-

lain mempunyai tatacara atau aturan dalam pengerjaannya. Yang semua itu 

terkandung dalam ilmu fikih.  

Fikih secara terminologi, pada mulanya diartikan sebagai pengetahuan 

keagamaan yang mencangkup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah 

(ushuliyah) maupun amaliyah (furu’ah). Ini berarti fikih sama dengan 

pengertian syari’ah islamiyah. Pada perkembangan selanjutnya, fikih 

merupakan bagian dari syari’ah islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum 

syari’ah islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah 

dewasa dan berakal sehat (mukallaf) dan diambil dari dalil terinci1. 

Mukallaf ialah seseorang yang sudah dewasa dan mendapatkan 

kewajiban menunaikan seluruh perintah dan menjauhi larangan yang ada  

pada syari’at islam. Dalam konteks yang lebih luas, balihg menjadi salah satu 

kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang mukallaf. Perempuan bisa 

dikatakan mukallaf apabila ia sudah baligh, dan tanda-tanda baligh antara 

wanita dan laki-laki berbeda. Laki-laki ditandai dengan umur 15 tahun dan 

                                                           
1 Rahmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung : Pustaka  Setia, 2010), 19. 
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mengeluarkan mani setelah berumur 9 tahun. Sedangkan perempuan ditandai 

dengan umur 15 tahun qamariyah, mengeluarkan mani ketika berumur 9 

tahun qamariyah, dan keluarnya darah haid2. 

Haid ialah darah yang keluar dari farji wanita pada umur sembilan 

tahun ke atas tidak karena penyakit, tetapi memang menjadi pembawaan dan 

bukan karena kelahiran3. Darah haid  dapat diketahui berdasarkan warna yaitu 

hitam (pling mencolok), merah, keruh, kuning, selain warna wanita haid harus 

memperhatikan baunya.4 Masa paling sedikit haid adalah sehari semalam, 

yaitu 24 jam, yang keluarnya bersambung, masa paling lamanya adalah 15 

hari 15 malam. Apabila melebihi masa tersebut maka darah itu dinamakan 

darah istihadhah.5  

Darah Istihadhah ialah darah yang keluar pada hari-hari selain waktu 

haid. Istihadhah yang dimulai dengan keluarnya darah dalam hari tertentu 

terlihat darah kuat dan pada hari lain darah lemah. Darah yang kuat tidak 

kurang dari masa minimum haid dan tidak melebihi batas maksimalnya.6  

Terkait hukum-hukumnya ketika seorang wanita sedang mengalami 

haid maka ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan atau haram dalam 

mengerjakannya, yaitu : shalat, thowaf, menyentuh Al-qur’an, membawa Al-

                                                           
2 Muhammad Utsman, Ianatun Nisa’ (Petok 1/5 Mojo Kediri 64162), 3. 
3Hufaf Ibry, Fathul Qarib Al-Mujib Studi Fikih Islam Versi Pesantren (Surabaya : Al-Miftah, 

1992),129. 
4 Syekh Ahmad Jad, Fikih Sunnah Wanita (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 69. 
5 Ibid,...131-132. 
6 Ibrahim Muhammad Al-Jamal, Fiqhul Mar’atil Muslimah (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), 

43. 



 

 

qur’an, berdiam diri di masjid, berpuasa dan sejenisnya.7 Berbeda dengan 

istihadhah Menurut Abdul Qadir ar-Rahbawi, darah istihadhah tidak 

menghalangi seseorang untuk melakukan ibadah seperti membaca al-Qur’an 

dan sejenisnya.8   

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa darah haid dan darah 

istihadhah mempunyai ketentuan tersendiri, baik waktunya, hukum-

hukumnya dan ciri-ciri darah yang dikeluarkan. Mengingat semua itu maka 

wajib hukumnya atau fardhu ‘ain bagi wanita untuk mengetahui hal-hal yang 

berkaitan dengan hukum tersebut.9  

Penjabaran di atas berarti bahwa mempelajari dan memahami hukum-

hukum yang berkaitan dengan haid dan istihadhah merupakan hal yang 

diharuskan bagi seorang wanita. Dimana pemahaman tentang hal tersebut 

akan berdampak dalam ibadah yang dijalankan wanita dalam kesehariannya. 

Tetapi kenyataan masih ada beberapa santriwati yang belum mengetahui dan 

belum paham tentang hukum darah yang keluar dari farji-nya. Mereka belum 

dapat membedakan mana yang disebut darah haid dan mana yang disebut 

darah istihadhah, karena siklus haidnya yang berubah-ubah.10 

                                                           
7 Tim Redaksi, Panduan Praktek Ibadah (Pacitan : Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan, 

2013), 53. 
8 Abdul Qadir ar-Rahbawi, Panduan Shalat Lengkap Menurut Empat madzab (Jakarta: 

Pustaka Al-Kautsar, 2012), 172. 
9 Muhammad Utsman, Ianatun Nisa’....4. 
10 Hasil wawancara dengan Khusnul Khotimah pada tanggal 1 mei 2018 di depan ndalem 

pada jam 13.45. 



 

 

Mengingat sangat pentingnya pengetahuan tentang haid dan 

istihadhah, pada Pondok Pesantren Assyafiiyah Durisawo Ponorogo ada 

pembelajaran yang dikhususkan untuk santri putri, pembelajaran tersebut 

menggunakan kitab i’anatun nisa’ yang berisi tentang haid, istihadhah, dan 

hal-hal lain yang berkitan dengan wanita. 

Dalam pondok pesantren Assyafiiyah Durisawo Ponorogo ini terdapat 

dua macam santriwati yang menetap di pesantren yaitu santriwati yang masih 

bersekolah dan santriwati yang tidak bersekolah atau yang hanya mengikuti 

hafidz Al-qur’an.11 Di Indonesia dalam menempuh atau tempat 

berlangsungnya pendidikan dibagi menjadi tiga, yaitu lembaga pendidikan 

formal, nonformal, dan informal. 

Lembaga pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur 

dan berjenjang, terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan 

pendidikan tinggi. Lembaga pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di 

luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan 

berjenjang.12 Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, 

lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan 

majlis taklim serta satuan pendidikan sejenis.13 Sedangkan pendidikan 

                                                           
11 Wawancara dengan pengurus putri Binti Halimah pada hari selasa, 20 maret 2018, pukul 

10.15.  
12 Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat (11 dan 12). 
13Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan Dan Pembaharuan Pendidikan Islam Di 

Indonesia (Jakarta: Kencana, 2007), 7-8.  



 

 

informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.14 Dapat 

disimpulkan bahwa santriwati yang masih bersekolah tergolong santriwati 

formal dan santriwati yang hanya mengikuti hafidz Al-qur’an adalah 

santriwati nonformal.  

Dari hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti tentang pemahaman 

materi haid dan istihadhah antara santriwati nonformal (yang hanya hafidz) 

dan santriwati yang formal (masih bersekolah). Adapun alasan mengapa 

penulis memilih pondok pesantren Assyafiiyah Durisawo ponorogo sebagai 

tempat penelitian karena ada beberapa pertimbangan diantaranya karena 

lembaga ini menjadikan kitab i’anatun nisa’ yang isinya membahas tentang 

materi haid dan istihadhah, sebagai salah satu pelajaran tambahan yang wajib 

diikuti oleh semua santriwati baik itu santriwati formal maupun santriwati 

nonformal, selain itu ketika peneliti observasi pada pesantren tersebut peneliti 

menemukan bahwa ketika santriwati diberikan waaktu untuk bertanya tentang 

materi yang belum dipahami dan tentang masalah yang di alami santriwati 

yang berkaitan dengan haid ataupun istihadhah, sebagian besar yang 

mengajukan pertanyaan adalah santriwati nonformal sedangkan santriwati 

nonformal banyak yang diam.15  

Dari sinilah peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang 

“Studi Komparasi Pemahaman Materi Haid dan Istihadhah antara 

                                                           
14 Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat (13). 
15 Observasi, pada hari selasa, tanggal 13 Maret 2018.  



 

 

Santriwati Nonformal dan santriwati Formal pada Pondok Pesantren 

Assyafiiyah Durisawo Ponorogo.” 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pemahaman materi haid dan istihadhah santriwati nonformal di 

Pondok Pesantren Assyafiiyah Durisawo Ponorogo ? 

2. Bagaimana pemahaman materi haid dan istihadhah santriwati formal di 

Pondok Pesantren Assyafiiyah Durisawo Ponorogo ? 

3. Apakah terdapat perbedaan pemahaman Materi Haid dan Istihadhah antara 

santriwati nonformal dan santriwati formal di Pondok Pesantren 

Assyafiiyah Durisawo Ponorogo ? 

 

C. Tujuan  

 Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian adalah berikut ini: 

1. Untuk mendiskripsikan pemahaman materi haid dan istihadhah santriwati 

nonformal Pondok Pesantren Assyafiiyah Durisawo Ponorogo. 

2. Untuk mendiskripsikan pemahaman materi haid dan istihadhah santriwati 

formal pada Pondok Pesantren Assyafiiyah Durisawo Ponorogo. 



 

 

3. Untuk menjelaskan perbedaan pemahaman materi haid dan istihadhah 

antara santriwati nonformal dan santriwati formal di Pondok Pesantren 

Assyafiiyah Durisawo Ponorogo. 

 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah  

berikut ini: 

1. Manfaat secara teoritis 

a. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, 

pemikiran pada pendidikan agama islam. 

b. Sebagai parameter dalam menentukan keberhasilan seseorang dalam 

proses pembelajaran. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi ustadzah penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai 

bahan evaluasi untuk mendpatkan perubahan yang lebih baik. 

b. Bagi lembaga dapat memberikan gambaran pondok pesantren  

tentang perbandingan ketuntasan belajar materi haid dan istihadhah. 

c. Bagi santriwati penelitian ini dapat memberikan motivasi untuk 

mempelajari hukum-hukum haid dan istihadhah secara maksimal. 

 



 

 

E. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penyusunan laporan hasil penelitian kuantitatif ini 

nantinya akan dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu awal, inti, dan akhir. 

Untuk memudahkan dalam penulisan, maka pembahasan dalam laporan 

penelitian penulis kelompokkan menjadi lima bab yang masing-masing bab 

terdiri sub bab yang berkaitan, yaitu: 

Bab pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua, telah hasil penelitian terdahulu, landasan teori kompetensi 

guru, perhatian orang tua, dan kedisiplinan siswa, serta kerangka berfikir dan 

pengajuan hipotesis. 

Bab ketiga, berisi metode penelitian yang meliputi rancangan 

penelitian, populasi, sampel dan responden, instrumen pengumpulan data, 

teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

Bab keempat, berisi hasil penelitian yang meliputi gambaran umum 

lokasi penelitian, deskripsi data, analisis data (pengujian hipotesis) serta 

interpretasi dan pembahasan. 

Bab kelima, merupakan penutup dari laporan penelitian yang berisi 

kesimpulan dan saran. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TELAAH PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI, KERANGKA 

BERFIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Telaah penelitian terdahulu 

1. Skripsi: Naelal Khamidah, judul: Studi Komparasi Ketuntasan Hafalan Al-

Qur’an Santri antara Yang Menempuh dan Tidak Menempuh Pendidikan 

Formal Di Pondok Pesantren Nurul Amin Kauman Krajan Kulon Kaliwungu 

Kendal.  

 Hasil penelitian ini adalah  perbandingan ketuntasan hafalan Al-qur’an 

antara santri yang menempuh dan tidak menempuh pendidikan formal, 

didapatkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan. Hal itu disebabkan 

oleh model pembelajaran yang diterapkan terhadap kedua kelompok santri. 

Santri yang menempuh pendidikan formal walaupun mempunyai beban 

belajar lebih banyak, mengikuti program-program dan tugas-tugas sekolah, 



 

 

akan tetapi ketuntasan hafalan Al-qur’annya menunjukkan sama, karena 

jadwal setorannya, takrir dan tashih hafalan Al-qur’annya tidak ada 

perbedaan dengan santri yang tidak menempuh pendidikan formal. Ada pun 

santri yang tidak menempuh pendidikan formal walaupun mempunyai waktu 

yang lebih banyak, namun waktu yang tersedia di luar jam-jam setoran, 

takrir dan tashih tidak digunakan untuk kegiatan yang berkaitan tahfidz Al-

qur’an, karena target setoran setiap harinya sama dengan santri yang 

menempuh pendidikan formal, yaitu paling sedikit setengah halaman dan 

paling banyak satu halaman. 

Oleh sebab itu, bisa di pahami apabila tidak ada perbedaan ketuntasan 

hafalan Al-quran santri antara yang menempuh dan tidak menempuh 

pendidikan formal, karena pola pembelajaran yang diterapkan bagi kedua 

kelompok santri yang menggunakan pola pembelajaran yang sama, baik 

yang menyangkut aspek perencanaan, model pembelajaran, maupun strategi 

pembelajarannya. 

2. Skripsi: Siti Fajaroh, judul: Study Analisis Pemahaman Materi Haid Dan 

Istihadhah pada Siswi Kelas VIII Mts Al-Hadi Girikusuma Kecamatan 

Mranggen Kabupaten Demak Tahun Ajaran 2014/2015. 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Tujuan dalam penelitian ini 

untuk mengetahui pemahaman materi haid dan istihadhah pada MTs kelas 

VIII. Adapun hasilnya yaitu tingkat pemahaman para siswa MTs kelas VIII 

ini cukup bagus. Hal itu di dasarkan pada tes yang diberikan peneliti pada 



 

 

penelitian tersebut. Instrumen yang digunakan pada tes tersebut yaitu 

berdasarkan kitab risalatul mahid yang dijadikan rujukan pada penelitian 

tersebut.  

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan 

yaitu pada penelitian Naelal Khamidah, ia meneliti tentang ketuntasan 

hafalan Al-qur’an, sedangkan peneliti memfokuskan pada pemahaman 

materi haid dan istihadhah. Pada penelitian yang dilakukan Siti Fajaroh 

menggunakan metode penelitian kualitatif dan objek yang dijadikan 

penelitiannya sama, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis 

menggunakan metode penelitian kuantitatif komparasi sehingga objek yang 

digunakan ada dua kelompok. 

 

B. Landasan Teori 

1. Pemahaman Haid dan Istihadah  

a. Pemahaman  

1) Pengertian pemahaman (comprehension) 

Kemampuan ini umumnya mendapat penekanan dalam proses 

belajar mengajar. Siswa dituntut memahami atau mengerti apa 

yang diajarkan, mengetahui apa yang sedang di komunikasikan 



 

 

dan dapat memanfaatkan isinya tanpa keharusan 

menghubungkannya dengan hal-hal lain16.  

Menurut Anas Sudjiono Pemahaman adalah kemampuan 

seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu 

itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah 

mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai 

segi. Seorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila 

ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih 

rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata katanya sendiri. 

Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berfikir yang 

setingkat lebih tinggi dari ingatan atau hafalan17.   

Dari paparan di atas dapat disimpulkan, pemahaman adalah 

kemampuan seseorang dalam mengingat dan dapat 

mengungkapkan  dengan kata-katanya sendiri sesuatu yang telah 

ia ketahui atau pelajari, sehingga apa yang telah dipahami dapat 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

2) Tingkatan pemahaman 

Pemahaman merupakan salah satu patokan kompetensi yang 

dicapai setelah siswa melakukan kegiatan belajar. Dalam proses 

pembelajaran, setiap individu siswa memiliki kemampuan yang 

                                                           
16 Daryanto, Evaluasi Pendidikan (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), 106. 
17 Anas Sudijiono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1998), 

50. 



 

 

berbeda-beda dalam memahami apa yang dia pelajari. Ada yang 

mampu memahami materi secara menyeluruh dan ada pula yang 

sama sekali tidak dapat mengambil makna dari apa yang telah dia 

pelajari, sehingga yang dicapai hanya sebatas mengetahui. Untuk 

itu terdapat tingkatan-tingkatan dalam memahami. 

Kemampuan pemahaman dapat dijabarkan menjadi tiga, 

yaitu18 : 

a) Menerjemahkan (translation) 

  Pengertian menerjemahkan di sini bukan saja pengalihan 

(translation) arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang 

lain. Dapat dari konsepsi abstrak menjadi suatu model, yaitu 

model simbolik. Untuk mempermudah orang mempelajarinya. 

Contohnya dalam menerjemahkan Bhineka Tunggal Ika 

menjadi berbeda-beda tetapi tetap satu. 

b) Menafsirkan (interpretation) 

Kemampuan ini lebih luas daripada  menerjemahkan, ini 

adalah kemampuan untuk mengenal dan memahami. 

Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan 

pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan yang diperoleh 

berikutnya, menghubungkan antara grafik dengan kondisi yang 

                                                           
18 Daryanto, Evaluasi Pendidikan,...106-107. 



 

 

dijabarkan sebenarnya, serta membedakan yang pokok dan tidak 

pokok dalam pembahasan. 

c) Mengekstrapolasi (extrapolation) 

Ekstrapolasi menuntut kemampuan intelektual yang lebih 

tinggi karena seseorang dituntut untuk bisa melihat sesuatu 

dibalik yang tertulis. Membuat ramalan tentang konsekuensi atau 

memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun 

masalahnya. 

Dari ketiga tingkatan pemahaman di atas bahwa pemahaman 

mengandung arti yang lebih luas  atau tidak hanya mengetahui 

saja, akan tetapi seseorang dikatakan paham jika seseorang itu 

mempunyai kemampuan menghubungkan pengetahuan yang 

telah diketahui dengan yang baru ia ketahui serta mengetahui 

makna yang terkandung pada hal yang ia ketahui.  

Pemahaman seseorang bisa dilihat dari kemampuannya 

dalam menerjemahkan (translation), menafsirkan 

(interpretation), dan mengekstrapolasi (extrapolation). Dari 

ketiga tingkatan tersebut seseorang bisa menyimpulkan atau 

melihat, mengukur pemahamannya. 

3) Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman  

  Faktor- faktor yang mempengaruhi pemahaman atau hasil 

belajar terbagi menjadi dua, yaitu: 



 

 

a) Faktor internal 

Faktor internal ialah faktor-faktor yang berasal dari dalam 

diri peserta didik, yang mempengaruhi kemampuan 

belajarnya. Faktor internal ini meliputi: kecerdasan, minat dan 

perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan 

belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan.  

b) Faktor eksternal 

  Yaitu faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yang 

mempengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah dan 

masyarakat.19  

Dari penjelasan yang dikutip dari Ahmad Susanto di atas 

faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman atau hasil belajar 

ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun 

menurut Muhibbin Syah yang dikutip oleh Rohmalina Wahab 

yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar 

peserta didik di sekolah, secara garis besar dapat dibagi kepada 

tiga bagian, yaitu20 : 

a) Faktor internal (faktor dalam diri peserta didik), yakni 

keadaan atau kondisi jasmani atau rohani peserta didik. Yang 

termasuk faktor-faktor internal antara lain: 

                                                           
19 Ahmad Susanto, Teori Belajar & Pembelajaran Di Sekolah Dasar (Jakarta : Kencana, 

2013), 12. 
20Rohmalina Wahab, Psikologi Belajar (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2016), 249-250. 



 

 

(1)  Faktor fisiologis 

  fisik yang sehat dan segar serta kuat akan 

menguntungkan dan memberikan hasil belajar yang baik. 

Tetapi keadaan fisik yang kurang baik akan 

mempengaruhi pada siswa dalam keadaan belajarnya. 

(2) Faktor Psikilogis 

   Yang termasuk dalam faktor-faktor psikologis yang 

mempengaruhi prestasi belajar adalah antara lain:  

(a) Intelegensi, faktor ini berkaitan dengan intelegence 

quotient (IQ) seseorang. Menurut Muhibbin Syah 

Intelegensi pada umumnya dapat diartikan sebagai 

kemampuan psiko-fisik untuk mereaksi rangsangan 

atau menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan 

cepat.21 

(b) Perhatian, perhatian yang terarah dengan baik akan 

menghasilkan pemahaman dan kemampuan yang 

mantap. 

(c)  Minat, kecenderungan dan kegairahan yang tinggi 

atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Menurut 

Reber yang di kutip oleh Muhibbin Syah, minat tidak 

                                                           
21 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru (Bandung :Remaja 

Rosdakarya, 2008), 134. 



 

 

termasuk istilah populer dalam psikologi karena 

ketergantungannya yang banyak pada faktor-faktor 

internal lainnya seperti: pemusatan perhatian, 

keingintahuan, motivasi, dan kebutuhan.22 

(d)  Motivasi, merupakan keadaan internal organisme 

untuk berbuat sesuatu. Ada tiga komponen dalam 

motivasi yaitu kebutuhan, dorongan, dan tujuan.23 

(e) Bakat, kemampuan potensial yang dimiliki seseorang 

untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan 

datang. 

b) Faktor eksternal (faktor dari luar peserta didik), yakni kondisi 

lingkungan sekitar peserta didik. Adapun yang termasuk 

faktor –faktor ini antara lain, adalah berikut ini: 

(1) Faktor sosial, yang terdiri dari: lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. 

(2) Faktor non sosial, yang meliputi keadaan dan letak gedung 

sekolah, keadaan dan letak tempat rumah tempat tinggal 

keluarga, alat-alat dan sumber belajar, keadaan cuaca, 

waktu belajar yang digunakan siswa. Faktor-faktor 

                                                           
22 Ibid, .....136. 
23 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran,.... 80. 



 

 

tersebut dipandang turut meningkatkan keberhasilan 

peserta didik sekolah. 

(3) Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni 

jenis upaya belajar peserta didik yang meliputi strategi 

dan metode yang digunakan peserta didik dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran.  

Dari pemaparan di atas disimpulkan bahwa dalam proses 

memahami atau mengetahui sesuatu agar benar-benar paham 

itu terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi, yaitu faktor 

internal atau faktor yang berasal dari dalam dirinya meliputi 

faktor fisiologis (keadaan fisik),  dan faktor psikologis 

(Intelegensi, perhatian, minat, motivasi, dan bakat). Faktor 

eksternal (faktor dari luar peserta didik), meliputi faktor sosial 

(lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan 

masyarakat) dan non sosial (hal-hal yang digunakan dalam 

proses pembelajaran itu sendiri seperti tempat, alat belajar, 

sumber belajar dll) serta teknik ataupun metode yang 

digunakan pada proses pembelajaran.  

b. Haid 

1) Pengertian Haid 

Haid secara bahasa berarti mengalir. Secara syara’ haid 

adalah, darah yang keluar dari rahim wanita yang sudah mencapai 



 

 

usia minimal 9 tahun kurang dari 16 hari dan keluar secara alami 

bukan disebabkan melahirkan atau suatu penyakit dalam rahim.24 

Batas umur maksimal wanita mengeluarkan darah haid, imam 

madzab berbeda pendapat.  

Menurut Malikiyah bahwa apabila darah keluar dari gadis 

remaja sembilan sampai tiga belas tahun, kemudian wanita itu 

ditanya tentang hal itu. bila mereka beranggapan bahwa darah itu 

haid atau ragu, maka ia telah haid. Mereka meyakinkan bahwa itu 

bukan darah haid, maka ia belum haid, tetapi darah istihadhah 

(penyakit) dan mereka harus diperiksa ke dokter ahli yang jujur. 

Bila darah itu keluar dari wanita yang usianya lebih 13 tahun 

sampai 50 tahun, maka itu pasti darah haid. Jika ada darah keluar 

dari wanita yang usianya lebih 50 sampai 70 tahun maka wanita 

itu ditanya tentang hal itu. Bilamana darah itu keluar dari wanita 

yang berumur 70 tahun, maka itu pasti bukan darah haid, tetapi 

istihadhah. Begitu pula jika darah yang keluar dari gadis kecil 

yang umurnya belum mencapai 9 tahun. 

Imam Hanafi berpendapat, apabila darah keluar dari anak 

perempuan berumur 9 tahun, maka darah itu adalah darah haid 

menurut madzab yang terpilih. Apabila wanita mulai melihat 

darah haid, maka ia harus meninggalkan puasa dan shalat sampai 

                                                           
24 LBM-PPL 2002 M, Uyunul Masa-Il Linnisa’, .....15. 



 

 

usia putus haid, yaitu ketika mencapai usia 55 tahun menurut 

madzab yang terpilih. Apabila keluar darah di atas 55 tahun, maka 

itu bukan darah haid, kecuali bila darah yang keluar darah yang 

hitam atau merah tua, maka dianggap darah haid. 

Pengikut Imam Hanbali menetapkan batas usia putus haid 

adalah 50 tahun. Andaikata wanita melihat darah diatas usia itu, 

maka bukan darah haid, walaupun memancar kuat. 

Fuqaha Syafi’i berpendapat bahwa tidak ada batas akhir bagi 

usia haid. Mungkin haid berlangsung selama wanita masih hidup. 

Akan tetapi pada umumnya ia berhenti sesudah umur 62 tahun itu 

adalah usia putus haid pada umumnya.25    

2) Macam-macam warna darah haid 

a) Hitam (warna paling kuat) 

b) Merah 

c) Abu-abu (antara merah dan abu-abu) 

d) Kuning 

e) Keruh (antara kuning dan putih)26 

Jika seorang perempuan melihat cairan kuning dan keruh pada 

masa-masa haid, dalam hal ini jumhur ulama menganggapnya yang 

demikian itu adalah bagian dari darah haid. Pendapat mereka 

                                                           
25Ibrahim Muhammad Al-Jamal, Fikih Muslimah (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), 26. 
26 Tim Redaksi, Panduan Praktek Ibadah (Pacitan : Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan, 

2013), 39. 



 

 

didasarkan pada makna hadits Ummu Athiyyah yang diriwayatkan 

oleh Abu Dawud yang dibatasi dengan kata setelah bersuci. Juga 

dari Aisyah bahwa dia memberi fatwa pada kaum wanita janganlah 

mereka terburu-buru menyatakan lepas dari haid hingga mereka 

melihat kapas itu putih. Dalam Madzab Imam Malik, Asy-Syafi’i 

dan Ahmad, jika seorang perempuan melihat cairan kuning dan 

keruh pada saat haid, maka itu adalah darah haid, dan jika ia 

melihat setelah hari-hari haidnya, maka dia tidak dianggap darah 

haid. Ini dikatakan oleh Ahmad dan ini juga merupakan madzab 

Imam An-Nawawi.27  

 

Pada penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jika warna 

darah masih kuning atau keruh dan masih dalam masa haid maka 

itu dinamakan darah haid, sebaliknya jika warna darah kuning  atau 

keruh dan itu keluar setelah bersuci maka cairan itu tidak lagi 

dinamakan darah haid. 

3) Masa Haid 

Haid mempunyai tiga masa yaitu: 

a) Masa paling sedikit, 1 hari 1 malam (24 jam) 

b) Masa paling lama, 15 hari 15 malam 

c) Masa yang gholib (umum) 6/ 7 hari 6 /7 malam. 

                                                           
27 Yusuf Al-Qardhawi, Fikih Thaharah (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2004), 62-363. 



 

 

4) Hal-hal yang diharamkan bagi wanita haid  

a) Pada saat haid diharamkan bersenggama bagi suami istri. 

Allah berfirman :  

  
    

  
  
   

  
   
   

    
   

  
     

"mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid 

itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu 

menjauhkan diri (tidak berhubungan suami istri ) dari wanita 

di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum 

mereka suci. Apabila  mereka telah Suci, Maka campurilah 

mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat 

dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (QS : al-

Baqarah :222) 

 

b) Ketika haid di haramkan mengerjakan shalat 



 

 

Hal ini berdasarkan hadits Sayyidah Aisyah, ia berkata, 

bahwasanya Fatimah binti Hubaisy pernah bertanya kepada 

Rasulullah, “sesungguhnya aku telah selesai datang bulan dan 

belum besuci, apakah aku boleh meninggalkan shalat?” 

Rasulullah menjawab:  

َاارَاد اقَااةَاَلاياالص اع ادَاان اك الَاوَااق ار اع ااكَال اذ اان ااِ اَلا ي نَاال  ي ض  اتَح  اال ت ياُكن ت  اايَام  ََ اِ ي 

تََسل ياَوَصل  ي.  ثُم ااغ 

“Tidak, sesungguhnya itu adalah pembuluh darah. Akan 

tetapi meninggalkan shalat selama masa-mas datang bulan, 

kemudian mandi dan shalatlah.”  

c) Puasa. Bagi kaum wanita yang datang bulan ataupun nifas 

tidak boleh berpuasa. Apabila ia tetap melakukannya, maka 

puasanya batal. Ia tetap berkewajiban mengulangi puasanya 

dilain waktu.28  

d) Menyentuh al-Qur’an 

Diharamkan bagi wanita yang sedang haid menyentuh 

Al-qur’an. Hadits ini didasarkan pada firman Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala : 

   

     
                                                           

28 Syaikh Ahmad Jad, Fikih Sunnah Wanita “Panduan Lengkap menjadi Muslimah Shalihah ( 
Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 74. 



 

 

”tidak menyentuhnya (Al-qur’an), kecuali hamba-hamba 

yang disucikan.” (Al-Waqi’ah: 79) 

e) Berdiam diri dalam masjid 

Bahwa wanita yang sedang haid tidak boleh berdiam diri di 

dalam masjid, dan diperbolehkan jika hanya sekedar berlalu 

saja.29 

f) Thawaf  

Wanita muslimah juga diharamkan melakukan thawaf jika 

sedang menjalani masa haid, sebagaimana sabda Nabi kepada 

Aisyah: 

ه(ي َحتَّى َتْطُهرِي. )متفق عليفَافْ َعِلى َما يَ ْفَعُل اْلَحاجَّ َأْن ََل َتطُْو ِفي بِاْلبَ ْيتِ   

“Kerjakanlaah sebagaimana orang yang menjalankan ibadah 

haji, kecuali kamu tidak boleh melakukan thawaf di ka’bah, 

sehingga kamu benar-benar dalam keadaan suci.” 

 

 

c. Istihadhah 

1) Pengertian Istihadhah 

Istihadhah secara bahasa mempunyai arti mengalir. Dan 

secara istilah syar’i, istihadhah adalah darah penyakit yang keluar 

                                                           
29 Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Fiqih Wanita (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998),75-76. 



 

 

dari farji wanita yang tidak sesuai dengan ketentuan haid dan 

nifas.30  

Ibrahim Muhammad Al-jamal berpendapat bahwa istihadhah 

ialah keluarnya darah yang berlangsung terus dan tidak mencegah 

kewajiban shalat dan puasa serta lainnya yang terlarang di waktu 

haid dan nifas. Dalil yang menunjukkan hukum itu ialah hadis 

Nabi Saw: Aisyah berkata, “Fatimah binti Hubasy datang kepada 

Nabi Saw, lalu berkata, aku seorang wanita yang istihadhah, 

sehingga aku tidak suci. Apakah aku harus meninggalkan shalat ? 

maka Nabi Saw menjawab, Tidak. Jauhilah shalat di masa 

haidmu, kemudian mandilah dan berwudlulah untuk setiap shalat. 

Kemudian shalatlah, meskipun darah menetes di atas tikar. (HR. 

Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa’i, Ibnu Majah, Ahmad dan Ibnu 

Hibban) 

Asy-Syaukani menyatakan bahwa hadis ini menunjukkan 

kewajiban wudlu untuk setiap shalat dan menunjukkan bahwa 

mandi tidak wajib, kecuali sekali di saat berakhirnya haid.31 

Menurut Abdul Qadir ar-Rahbawi, darah istihadhah tidak 

menghalangi seseorang untuk melakukan ibadah seperti membaca 

                                                           
30 LBM-PPL 2002 M,.... 72. 
31 Ibrahim Muhammad Al-Jamal, Fikih Muslimah .....41-42 



 

 

Al-qur’an, berbeda dengan haid dan nifas. Hal ini telah diutarakan 

pada pembahasan hal-hal yang dilarang ketika hadas besar.32   

Menurut Syaikh Ahmad Jad, mustahadhah (orang yang 

istihadhah) diperbolehkan mengerjakan segala aktivitas yang 

dilakukan kaum muslimin pada umumnya, seperti puasa, 

membaca Al-qur’an, menyentuhnya, thawaf di ka’bah dan 

berbagai ibadah yang lain, baik yang wajib ataupun yang sunah.33 

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa wanita yang 

mengalami istihadhah masih berkewajiban melakukan hal-hal 

yang wajib dilakukan ketika ia sedang suci (tidak hadas besar). 

2) Cara shalat bagi orang yang Istihadhah  

Orang yang istihadhah tetap berkewajiban melaksanakan 

shalat, maka ia wajib memperhatikan 4 perkara di bawah ini:  

a) Membasuh farji 

b) Menyumbat farji dengan kapas atau yang serupa 

Tujuan menyumbat farji dengan kapas atau yang serupa 

adalah agar darah tidak sampai menetes keluar, oleh karena itu 

sumbatannya harus dimasukkan sampai bagian farji yang tidak 

wajib dibasuh ketika istinja’.  

c) Membalut farji dengan celana atau sejenisnya. 

                                                           
32 Abdul Qadir ar-Rahbawi, Panduan Shalat Lengkap Menurut Empat madzab (Jakarta: 

Pustaka Al-Kautsar, 2012), 172. 
33 Syaikh Ahmad Jad, Fikih Sunah Wanita (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 76. 



 

 

d) Berwudlu dengan niat “listibahatis sholat”34 

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan 

pemahaman adalah pengetahuan tentang sesuatu secara mendalam dan 

dapat melihatnya dari berbagai sisi dengan memberikan penjelasan yang 

lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata katanya sendiri. 

Haid adalah darah yang keluar akibat dari peluruhan dinding rahim yg 

terjadi secara alami pada perempuan yang sudah baligh atau minimal 

berusia 9 tahun kurang 2 bulan. Istihadah adalah darah penyakit atau darah 

yang keluar diluar kebiasaan dan masa-masa haid. 

Adapun yang dimaksud dengan pemahaman haid dan istihadhah 

adalah mengetahui secara mendalam tentang haid dan istihadhah serta 

mampu menjelaskan secara rinci dengan menggunakan bahasanya sendiri.  

 

2. Kitab i’anatun nisa’ 

Kitab i’anatun nisa’ ialah kitab yang berisi materi-materi tentang 

masalah-masalah yang berhubungan dengan haid, istihadhah, dan masalah-

masalah sejenisnya. Yang dikarang oleh Muhammad ‘abdul Qadir 

Bafadhili dan diterjemahkan ke bahasa jawa oleh Muhammad Usman.  

Alasan penulis mengambil teori tentang haid dan istihadhah pada kitab 

ini adalah kitab ini digunakan sebagai rujukan pembelajaran materi haid 

dan istihadhah pada Pondok Pesantren Assyafiiyah Durisawo Ponorogo, 

                                                           
34 Tim Redaksi, Panduan Praktek Ibadah,......42. 



 

 

yang mana tempat ini sebagai tempat yang digunakan penulis untuk 

penelitian.  

 

3. Pendidikan Formal dan Nonformal 

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menjelaskan bahwa 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 dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara.35 Untuk melaksanakan pendidikan sebagaimana yang 

tercantum dalam UU maka diperlukan tempat untuk melaksanakan 

pendidikan tersebut. 

Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya 

proses belajar mengajar yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah 

tingkah laku individu menuju ke arah yang lebih baik melalui interaksi 

dengan lingkungan sekitar.36 Lembaga atau jalur pendidikan dapat dibagi 

menjadi 3 yaitu:37  

a. Lembaga pendidikan formal  

                                                           
35Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat (1). 
36 Seputar ilmu, Desember 2015. Pengertian Macam-macam dan Fungsi. (http://www 

html?m=1, diakses pada tanggal 1 maret 2018) 
37 Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 13 ayat (1). 

Seputar%20ilmu,%20Desember%202015.%20Pengertian%20Macam-macam%20dan%20Fungsi.%20(http:/www%20html?m=1
Seputar%20ilmu,%20Desember%202015.%20Pengertian%20Macam-macam%20dan%20Fungsi.%20(http:/www%20html?m=1


 

 

1) Pengertian lembaga pendidikan formal 

 Lembaga formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur 

dan berjenjang, terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan 

menengah, dan pendidikan tinggi. Menurut Abu Ahmadi dan Nur 

Uhbiati, lembaga formal adalah tempat yang paling 

memungkinkan seseorang meningkatkan pengetahuan, dan paling 

mudah untuk membina generasi muda yang dilaksanakan oleh 

pemerintah dan masyarakat.38 

Dari pengertian lembaga formal di atas dapat disimpulkan 

lembaga formal ialah lembaga pendidikan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah, berjenjang, berjenjang serta terstruktur. Salah satu 

lembaga formal yang dilaksanakan oleh pemerintah ialah sekolah. 

Dikatakan formal karena diadakan di sekolah/tempat tertentu, 

teratur sistematis, mempunyai jenjang, dan kurun waktu tertentu.39   

2) Jenjang lembaga pendidikan formal/sekolah, yaitu:40 

a) Pendidikan dasar, terdiri dari: 

(1) Sekolah dasar/Madrasah Ibtidaiyah 

(2) TK 

b) Pendidikan menengah, terdiri dari: 

(1) SMP/MTs 

                                                           
38 Abu Ahmadi dan Nur Uhbiati, Ilmu Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 162. 
39 Ibid,...162. 
40 Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), 53. 



 

 

(2) SMA dan MA 

(3) SMK dan MAK 

c) Pendidikan tinggi, terdiri dari: 

(1) Akademi 

(2) Institut 

(3) Sekolah tinggi 

(4) Universitas  

3) Tujuan pendidikan formal, yaitu:41 

a) tempat sumber ilmu pengetahuan; 

b) tempat untuk mengembangkan bangsa; 

c) tempat untuk menguatkan masyarakat bahwa pendidikan itu 

penting guna bekal kehidupan di masyarakat sehingga siap 

pakai. 

Selain tujuan pendidikan di atas lingkungan sekolah atau 

pendidikan formal juga berfungsi sebagai sistem sosial dan 

sekaligus merupakan lingkungan perkembangan siswa. Di 

samping itu sekolah juga memberi kesempatan kepada siswa pada 

kesempatan pertamanya untuk menilai kekuatan dan 

kelemahannya.42  

                                                           
41 Abu Ahmadi dan Nur Uhbiati, Ilmu Pendidikan,...164. 
42 Sutirna, Bimbingan dan Konseling Pendidikan Formal, nonformal, dan Informal 

(Yogyakarta: ANDI, 2013), 103. 



 

 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

lembaga pendidikan formal ialah sebagai tempat untuk 

mengembangkan siswa agar ketika sudah terjun ke masyarakat 

siap untuk di gunakan, selain itu lembaga formal juga berfungsi 

sebagai penanaman karakter bangsa. 

4) Kegiatan dalam pendidikan formal 

a) Proses pembelajaran 

Pada pendidikan formal atau sekolah proses belajar 

mengajar merupakan inti dari kegiatan pendidikan. Agar 

tujuan pendidikan dan pengajaran berjalan dengan benar 

maka perlu pengadminitrasian kegiatan, yang lazim disebut 

kurikulum. Bidang pengadminitrasian ini sebenarnya 

merupakan pusat dari semua kegiatan di sekolah.43 

Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses 

kegiatan formal dengan guru sebagai pemegang peranan 

utama.44 Di dalam proses pembelajaran, guru tidak hanya 

menyampaikan materi tetapi guru juga menyiapkan evaluasi 

terhadap materi yang telah disampaikan untuk mengukur hasil 

belajar.45 

                                                           
43 Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 2. 
44 Ibid,....16. 
45 Sitepu, Pengembangan Sumber Belajar (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 57. 



 

 

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 

kegiatan pendidikan formal selain kegiatan belajar mengajar 

yang dilakukan di kelas, para siswa juga diberikan evaluasi 

selama proses belajar, bentuk evaluasi bisa saja hal-hal yang 

harus dikerjakan di rumah ataupun dikerjakan pada waktu di 

sekolah. 

b) Ekstrakurikuler 

(1) Pengertian kegiatan ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang 

dilakukan di sekolah atau di luar sekolah agar lebih 

memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan dan 

kemampuan yang telah dipelajari dari berbagai mata 

pelajaran dalam kurikulum. Menurut Suharsimi AK yang 

di kutip oleh Suryosubroto, kegiatan ekstrakurikuler 

adalah kegiatan tambahan, di luar struktur program yang 

pada umumnya merupakan kegiatan pilihan. 46 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan 

bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang 

sengaja diadakan oleh pihak sekolah di luar jam pelajaran 

yang tujuannya untuk memberikan pengalaman, 

wawasan, dan pengalaman. 

                                                           
46 Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah,...287. 



 

 

(2)  Tujuan kegiatan ekstrakurikuler 

 Tujuan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah menurut 

Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, yaitu:47 

(a) Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat meningkatkan 

kemampuan siswa beraspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor. 

(b) Mengembangkan bakat dan minat siswa dalam upaya 

pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia 

seutuhnya yang positif. 

(c) Dapat mengetahui, mengenal serta membedakan 

antara hubungan satu pelajaran dengan mata 

pelajaran lainnya. 

c) Jenis-jenis kegiatan ekstrakurikuler  

Menurut Amir Daien yang dikutip Suryosubroto, 

kegiatan ekstrakurikuler dibagi menjadi dua jenis, yaitu 

bersifat rutin dan bersifat periodik. Ekstrakurikuler yang 

bersifat rutin adalah bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang 

dilaksanakan secara terus menerus, seperti: bola voli, 

latihan sepak bola, dan sebagainya, sedangkan 

ekstrakurikuler yang bersifat periodik adalah bentuk 

kegiatan yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu 

                                                           
47 Ibid,...288 



 

 

saja, seperti lintas alam, kemping, pertandingan olahraga, 

dan sebagainya.   

 Menurut Hadari Nawawi jenis-jenis kegiatan 

ekstrakurikuler, yaitu:  

(1) Pramuka sekolah 

(2) Olahraga dan kesenian 

(3) Kebersihan dan keamanan sekolah 

(4) Tabungan pelajar dan pramuka 

(5) Majalah sekolah 

 (6) Warung/kantin sekolah 

(7) Usaha kesehatan sekolah 

Kemudian secara umum jenis kegiatan 

ekstrakurikuler disebutkan di bawah ini:48 

(1) Lomba karya ilmu pengetahuan remaja 

(2) Pramuka  

(3) PMR/UKS 

(4) Koperasi sekolah 

(5) Olahraga prestasi 

(6) Kesenian tradisional/modern 

(7) Cinta alam dan lingkungan hidup 

(8) Peringatan hari-hari besar 

                                                           
48 Ibid,...289-290. 



 

 

(9) Jurnalistik 

(10) PKS 

b. Lembaga pendidikan non formal 

1) Pengertian lembaga pendidikan nonformal 

Lembaga pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di 

luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara 

terstruktur dan berjenjang.49Menurut Abu Ahmadi dan Nur 

Uhbiati, lembaga pendidikan nonformal adalah semua bentuk 

pendidikan yang diselenggarakan dengan sengaja, tertib, dan 

berencana, diluar kegiatan persekolahan. Yang menjadi raw 

inputnya, yaitu: 

a) Penduduk usia sekolah yang tidak sempat masuk 

sekolah/pendidikan formal atau orang dewasa yang 

menginginkannya. 

b) Mereka yang drop out dari sekolah/pendidikan formal baik 

dari segala jenjang pendidikan. 

c) Mereka yang telah lulus satu tingkat jenjang pendidikan 

formal tertentu tetapi tidak dapat meneruskan lagi. 

d) Mereka yang telah bekerja tetapi masih ingin mempunyai 

keterampilan tertentu. 

                                                           
49 Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat (11 dan 12). 



 

 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa lembaga 

pendidikan nonformal ialah lembaga selain sekolah (formal) 

yang dilakukan secara sengaja, berjenjang serta berstruktur, 

selain itu orang yang mengikuti pendidikan nonformal ini tidak 

ada batasan umurnya atau semua orang boleh mengikuti. 

2) Jenis-jenis pendidikan nonformal 

 Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, 

lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar 

masyarakat, dan majlis ta’lim serta satuan pendidikan sejenis.50 

Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, 

pasraman,  pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.51 

Adapun tujuan pada lembaga pendidikan nonformal ini 

tergantung pada lembaganya atau tempat yang diikuti tersebut. 

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan formal 

ialah pendidikan yang diadakan oleh pemerintah yang menjadi hal wajib 

untuk dilaksanakan oleh masyarakat dengan sesuai umur yang telah 

ditetapkan, selain itu pada pendidikan formal ini mempunyai kurikulum 

yang telah ditentukan. Adapun tujuan pada pendidikan ini mengacu pada 

pemerintah. Sedangkan pendidikan nonformal adalah pendidikan yang 

diadakan oleh suatu lembaga sendiri yang tujuannya disusun oleh lembaga 

                                                           
50Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan Dan Pembaharuan Pendidikan Islam Di 

Indonesia (Jakarta: Kencana, 2007), 7-8.  
51 Teguh Triwiyanto, Pengantar Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 126. 



 

 

itu sendiri, sehingga orang yang mengikuti pendidikan nonformal ini hanya 

fokus pada satu tujuan yang diadakan pada lembaga tersebut. 

 

C. Kerangka Berfikir  

Adapun kerangka berfikir dalam penelitian adalah kerangka berfikir 

komparasional, yang dipergunakan untuk menguji hipotesa mengenai ada 

tidaknya perbedaan antara variabel yang diteliti.  

Maka diajukan kerangka berfikir sebagai berikut: 

1. Jika tidak ada perbedaan yang signifikan pada pemahaman materi haid 

dan istihadhah maka faktor eksternal dan faktor internal telah berhasil 

diterapkan pada proses belajar. 

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis berasal dari kata hypo “kurang dari”, dan thesis “pendapat”. 

Hipotesis merupakan suatu kesimpulan atau pendapat yang masih kurang. 

Kesimpulan yang masih kurang (proto conclusion) karena masih harus 

dibuktikan.52 Hipotesis juga diartikan merupakan dugaan yang mungkin 

benar, atau mungkin salah. Dia akan ditolak jika salah atau palsu, dan akan 

diterima jika fakta-fakta membenarkannya.  

                                                           
52 Tukiran Taniredja, Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar) (Bandung: Alfabeta, 2012), 

24. 



 

 

Untuk memudahkan jalan bagi penelitian ini, penulis mengajukan 

hipotesis yang nantinya akan diuji kebenarannya. Hipotesa tersebut adalah 

sebagai berikut: 

Ho  : Tidak ada/terdapat perbedaan pemahaman yang signifikan 

antara santriwati nonformal dengan santriwati formal pada 

Pondok Pesantren Assyafiiyah Durisawo Ponorogo. 

Ha  : Ada/terdapat perbedaan pemahaman yang signifikan antara 

santriwati nonformal dengan santriwati formal pada Pondok 

Pesantren Assyafiiyah Durisawo Ponorogo. 

 

Dari kedua hipotesis di atas yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah hipotesis alternatifnya (Ha). 

Ha: Ada/terdapat perbedaan pemahamaan yang signifikan antara santriwati 

nonformal dengan santriwati formal pada Pondok Pesantren 

Assyafiiyah Durisawo Ponoro 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Bagian yang paling utama di dalam membuat suatu penelitian adalah 

bagaimana membuat rencana (rancangan penelitian). Rancangan penelitian 

adalah rencana atau struktur penelitian yang disusun sedemikian rupa 

sehingga kita dapat memperoleh jawaban atas permasalahan-permasalahan 

penelitian. Rancangan penelitian bertujuan untuk memberi 

pertanggungjawaban terhadap semua langkah yang akan diambil.53 

Teknik analisis komparasional yaitu salah satu teknik analisis sistematik 

yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis mengenai ada tidaknnya 

perbedaan antara variabel yang sedang diteliti.54 Penelitian ini termasuk jenis 

penelitian non eksperimen, penelitian eksperimen adalah suatu metode 

penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu 

terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan55, sedangkan penelitian 

non eksperimen berarti penelitian yang tidak menggunakan perlakuan atau 

seorang peneliti hanya mencari hasil tanpa adanya suatu perlakuan. 

                                                           
53 Margono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 100. 
54 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2009), 275. 
55 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2013), 107. 



 

 

Di dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah 

pemahaman haid dan istihadhah. Adapun santriwati non formal dan formal 

sebagai variabel independennya. 

 

B. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.56 Sampel adalah sebagian 

atau wakil populasi yang diteliti57. 

Populasi dalam penelitian ini adalah santriwati pondok pesantren 

Assyafiiyah Durisawo Ponorogo yang berjumlah 81 santriwati, yaitu terdiri 

dari 13 santriwati nonformal (yang hanya mengikuti tahfidul qur’an) dan 68 

santriwati formal (mengikuti sekolah umum dan kegiatan pondok). Adapun 

teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu sampling 

purposive. Teknik sampling purposive adalah pengambilan sampel 

berdasarkan penilaian subyektif peneliti berdasarkan pada karakteristik 

tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan karakteristik populasi 

yang sudah diketahui sebelumnya dengan pertimbangan tertentu.58 

                                                           
56 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung : Alfabeta, 2017), 

80. 
57 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,... 174. 

58Andhita, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik dengan Menggunakan SPSS, 47. 



 

 

Jadi sampel pada penelitian ini adalah santriwati yang mengikuti kajian 

kitab ‘ianatun nisa’ saja karena peneliti hanya ingin meneliti pemahamannya 

mengenai haid dan istihadhah.  

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan instrumen untuk 

mengumpulkan data, instrumen penelitian ini digunakan untuk mengukur nilai 

variabel. Dengan demikian, jumlah instrumen yang akan digunakan untuk 

penelitian akan tergantung pada jumlah variabel yang diteliti59. 

 Langkah awal dalam pembuatan instrumen penelitian adalah dengan 

menentukan judul penelitian terdahulu, kemudian variabel, sub variabel, dan 

indikator. Adapun kisi-kisi instrumen penelitian tentang komparasi 

pemahaman materi haid dan istihadhah antara santriwati nonformal dan 

formal pondok pesantren Assyafiiyah Durisawo Ponorogo, adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 

Kisi-kisi Instrumen 

Judul 

penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Indikator No Item 

Instrumen 

Studi 

Komparasi 

Pemahaman 

Materi Haid 

dan Istihadhah 

1. Pemahaman 

materi haid 

dan 

istihadhah 

1. Pengertian darah haid 

2. Macam-macam warna 

darah  

3. Waktu minimal serta 

1,2 

5,19 

                                                           
59 Ibid,....133. 



 

 

Antara 

Santriwati 

santriwati 

nonformal 

(variabel X) 

maksimal wanita 

dalam mengeluarkan 

 

 

3, 7, 9 

Nonformal 

dan Santriwati 

Formal pada 

Pondok 

Pesantren 

Assyafiiyah 

Durisawo 

Ponorogo 

2. Pemahaman materi 

haid dan istihadhah 

santriwati formal 

(variabel Y) 

4. Hal-hal yang 

diharamkan bagi 

wanita yang 

sedang haid 

5. Shalat yang 

harus di qadha’ 

ketika seseorang 

suci dari haid 

6. Mandi 

7. Pengertian 

istihadhah 

8. Cara shalat 

orang yang 

sedang istihadha 

9. Macam-macam 

wanita 

istihadhah 

5,6 

 

 

11 

22,23,24,

25 

7, 

10,13,17 

12, 8,20 

14,15,16,

21 

 

Indikator pada penelitian ini menggunakan tes yang dibuat oleh 

peneliti, tes ini mengacu pada materi yang digunakan pada proses 

pemebelajaran haid dan istihadhah, sehingga rujukan pembuatan tes ini yaitu 

kitab i’anatun nisa’.60 

 

 

 

                                                           
60 Lihat pada lampiran 1 



 

 

 

 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting, sumber, dan 

berbagai cara. Teknik pengumpulan data Pada penelitian ini yaitu 

dokumentasi dan tes. Adapun keterangannya adalah berikut ini: 

1. Tes  

Tes adalah cara (yang dapat dipergunakan) atau prosedur (yang perlu 

ditempuh) dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan, 

yang berupa pertanyaan-pertanyaan (yang harus dijawab), atau perintah-

perintah (yang harus dikerjakan oleh testee), sehingga (atas dasar yang 

diperoleh dari hasil pengukuran tersebut) dapat dihasilkan nilai yang 

melambangkan tingkah laku atau prestasi testee, nilai yang mana dapat 

dibandingkan dengan nilai-nilai yang dicapai testee lainnya, atau 

dibandingkan dengan nilai standar tertentu.61 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tes karena peneliti akan  

mengukur pemahaman santriwati terhadap materi haid dan istihaḍah. 

Adapun jenis data yang ingin diambil pada tes ini adalah kemampuan 

akademik santriwati. Tes yang digunakan peneliti berupa pilihan ganda. 

Pilihan ganda adalah satu soal yang jawabannya harus dipilih dari berbagai 

                                                           
61 Anas Sudjiono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), 67. 



 

 

jawaban yang telah disediakan.62 Teknik penyekorannya yaitu dengan skor 

0 untuk jawaban yang salah dan skor 1 untuk jawaban yang benar. Berikut 

ini rumus penghitungannya:  

Skor = B/N x 100  

B      = Banyaknya butir yang dijawab benar 

N      = Banyaknya butir soal63 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid perlu dilakukan uji 

analisis beberapa instrumen tes di antaranya:  

1) Validitas tes 

Peneliti menggunakan uji validitas dengan alasan untuk mengetahui 

tingkat kevalidan soal tersebut. Jika soal yang dibuat oleh peneliti valid 

maka tes tersebut baik atau bisa mengukur sesuai indikatornya. Suatu 

instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel 

yang diteliti secara tepat.64 

Untuk menghitung validitas validitas item soal digunakan rumus 

sebagai berikut: 

rxy  =
n∑XY−(X)(Y)

√n∑X2−(∑X)2)−(n∑Y2−(∑Y)2)
 

                                                           
62 Nanda Pramana Atmaja, Evaluasi Belajar Mengajar (Yogyakarta: Diva Press, 2016), 75. 
63 Ibid,...99. 
64 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,...211. 



 

 

Pada teknik pengujian validitas pemahaman materi haid dan 

istihadhah peneliti membuat 25 item soal kemudian disebar untuk 40 

responden yang terdiri dari santriwati formal.65  

Instrumen dikatakan valid apabila r hitung ˃ r tabel (0,367). Jadi, 

jika r hitung ˂ 0,367 maka item dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak 

valid dan tidak bisa digunakan dalam penelitian. 

Dalam menentukan apakah soal yang dibuat valid atau tidak, untuk 

itu apabila hasil rxy atau r hitung lebih besar (>) dari r tabel (0,304), maka 

item tersebut dinyatakan valid, dan apabila r hitung ˂ r tabel (0,304) maka 

item dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid, sehingga tidak bisa 

digunakan dalam penelitian. Hasil perhitungan dalam menentukan kevalidan 

tes, bisa dilihat pada tabel di bawah ini.66 

Tabel 3.2 

Nilai yang Menunjukkan ke Validan Item Soal 

 

Nomor item 

soal 

Nilai rxy Nilai rt Interprestasi keterangan 

1 0,2901 0,304 rxy< rt Tidak valid 

2 0,5293 0,304 rxy> rt Valid 

3 0,2288 0,304 rxy< rt Tidak valid 

4 0,4195 0,304 rxy> rt Valid 

5 0,1304 0,304 rxy< rt Tidak valid 

6 0,4934 0,304 rxy> rt Valid 

7 0,5293 0,304 rxy> rt Valid 

8 0,5293 0,304 rxy> rt Valid 

                                                           
65 Lihat lampiran 2a. 
66 Lampiran 2b. 



 

 

9 0,5245 0,304 rxy> rt Valid 

10 0,3055 0,304 rxy> rt  Valid 

11 0,3993 0,304 rxy> rt Valid 

12 0,1876 0,304 rxy < rt Tidak valid 

13 0,2681 0,304 rxy<  rt Tidak valid 

14 0,5775 0,304 rxy> rt Valid 

15 0,3132 0,304 rxy >rt Valid 

16 0,2392 0,304 rxy< rt Tidak valid 

17 0, 5885 0,304 rxy> rt Valid 

18 0, 1299 0,304 rxy< rt Tidak valid 

19 0, 4434 0,304 rxy> rt Valid 

20 0, 3982 0,304 rxy> rt Valid 

21 0, 332 0,304 rxy> rt Valid 

22 0, 174 0,304 rxy< rt Tidak valid 

23 0, 4945 0,304 rxy> rt Valid 

24 0 0,304 rxy< rt Tidak valid 

25 0,4789 0,304 rxy> rt Valid 

Berdasarkan uji validitas yang telah dilakukan di peroleh hasil rxy>rt 

(valid) sebanyak  16 item soal dan yang rxy<rt (tidak valid) 9 item soal 

baik pada item soal tes yang berhubungan dengan haid dan istihadhah. 

Untuk perhitungan berikutnya soal yang tidak valid akan dihilangkan. 

2) Realibilitas tes 

Tes yang realiabel adalah tes konsisten. Jika tes itu diulang, maka 

skor siswa secara kasar adalah relatif sama dengan hasil yang mereka 

peroleh pada saat pertama mereka menempuh tes tersebut.67 

Unuk itu peneliti menggunakan rumus teknik Belah Dua (Split Halt) 

yang dianalisis dengan rumus Spearman Brown dibawah ini:68 

                                                           
67 Nanda Pramana Atmaja, Evaluasi Belajar Mengajar ( Yogyakarta: Diva Press, 2016), 232. 



 

 

Rumus: 

ri = 
2.𝑟𝑏

1+𝑟𝑏
 

keterangan: 

ri = realibilitas internal seluruh instrumen 

rb = korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua  

Hasil perhitungan reliabilitas diketahui nilai reliabilitas pemahaman 

materi haid dan istihadhah sebesar 1,939 , kemudian dikonsultasikan 

dengan “r” tabel pada taraf signifikansi 5% adalah sebesar 0.304. Karena 

“r” hitung > dari “r” tabel yaitu 1,939  > 0,304 maka instrumen tersebut 

dapat dikatakan reliabel.69 Selanjutnya, soal-soal instrumen yang valid dan 

reliabel tersebut akan disebarkan kepada responden untuk melakukan 

pengumpulan data dan analisis data. 

2. Dokumentasi  

Menurut Sedarmayanti yang dikutip oleh Mahmud bahwa 

dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditunjukkan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dukumen 

adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang 

disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu 

peristiwa, dan berguna sebagai sumber bukti, informasi kealamiahan yang 

                                                                                                                                                                      
68 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2015), 185. 
69 Lihat lampiran 3. 



 

 

sukar diperoleh, sukar ditemukan, dan membuka kesempatan untuk lebih 

memperluas pengetahuan untuk sesuatu yang diselidiki.70 

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data-data tentang visi, misi, 

tujuan, struktur organisasi, sejarah berdirinya pesantren dan sarana 

prasarana di pondok pesantren Assyafiiyah Durisawo Ponorogo.  

 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, 

sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah 

dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan 

dengan kegiatan penelitian.71 

Pada kegiatan penelitian ini peneliti mencari data tentang perbedaan 

pemahaman materi haid dan istihadhah antara santriwati nonformal dan 

santriwati formal pondok pesantren Assyafiiyah Durisawo Ponorogo, peneliti 

menggunakan analisis statistik komparasional. Dalam penelitian komparasi 

dilakukan perbandingan antara dua variabel, apakah memang secara 

signifikan dua variabel yang dicari perbandingan memang berbeda ataukah 

semata-mata hanya kebetulan saja, maka peneliti menggunakan tes t sebagai 

teknik analisisnya. Rumus tes t sebagai berikut: 

tₒ= M1-M2                 

                                                           
70 Mahmud,....183-184.  

  71 Andhita, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik dengan Menggunakan SPSS, 93. 



 

 

     SEM1-M2  

Langkah-langkah yang perlu ditempuh: 

1. Mencari mean variabel 1 (variabel X) dan variabel II dengan rumus: 

 M1 = 
∑𝑓𝑥1

𝑛1
                M2 = 

∑𝑓𝑥2

𝑛2
 

2. Mencari deviasi standar skor variabel X dengan rumus : 

 SD1= i𝑖√𝑓𝑥1

𝑛1

2
− (

𝑓𝑥1

𝑛1
)2

                      SD2= √
∑𝑓𝑥1

𝑛2

2
− (

𝑓𝑥2

𝑛2
)2

 

3. Mencari standar error mean Variabel I dan II 

   SEm1 =  
𝑆𝐷1

√𝑛1−1
                 SEm2 = 

𝑆𝐷2

√𝑛2−1
 

4. Menghitung standar error perbedaan antara Mean Variabel I dan II 

 𝑆𝐸𝑀1−𝑀2  = √𝑆𝑒𝑀1

²
+ 𝑆𝐸𝑀2

2   

5. Setelah perhitungan mean dan standar deviasinya ditemukan hasilnya, 

lalu membuat tabel pengkategorian baik, kurang dan sedang. Dengan 

rumus: 

a. Kategori rangking atas   (Mean +1.SD) 

b. Kategori rangking tengah   ((nilai diantara kategori atas dan 

bawah) 

c. Kategori rangking bawah   (Mean -1.SD) 

6. Mencari nilai t 

tₒ = 
𝑀1−𝑀2

𝑆𝐸𝑀1−𝑀2
 



 

 

  Penggunaan tes t datanya harus memenuhi syarat parametik yaitu 

harus uji normalitas data dan homogenitas.72 Keterangannya sebagai 

berikut: 

a. Uji Normalitas 

Data yang diperoleh akan diuji asumsi normalitasnya dan 

homegen. Dengan mengetahui asumsi dasar dalam penggunaannya dan 

perhitungannya, peneliti diusahakan melakukan uji asumsi atau 

persyaratan tersebut agar dalam penggunaan rumus tersebut dan hasil 

yang peneliti peroleh tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. 

Uji prasyarat ini berlaku untuk penggunaan rumus parametik yang 

datanya diasumsikan normal.73 

Uji normalitas yang paling sederhana adalah membuat grafik 

distribusi frekuensi data. Mengingat kesederhanaan tersebut,  

pengujian normalitas data sangat tergantung pada kemampuan data 

dalam mencermati plotting data. Jika jumlah data cukup banyak dan 

penyebarannya tidak 100% normal (tidak normal sempurna), maka 

kesimpulan yang ditarik berkemungkinan salah. Untuk menghindari 

kesalahan peneliti menggunakan rumus, yaitu uji kolmogorv-sminorv. 

Langkah  uji kolmogorv-sminorv sebagai berikut: 

 Menghitung rata-rata variabel x, dengan rumus: 

                                                           
72 Retno Widyaningrum, Statistika (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2016), 150. 
73 Ibid, ..... 203. 



 

 

Mx = 
∑𝑓𝑋

𝑛
 

 Menghitung standar deviasi x, dengan rumus: 

SDx = √
∑𝑓𝑋2

𝑛
−   (

∑𝑓𝑋

𝑛
) ² 

b. Uji Homogenitas 

Uji homegenitas tersebut digunakan sebelum data dibandingkan 

beberapa kelompok data. Langkah uji homegenitas dengan 

menggunakan uji Cocharn, karena data yang diteliti jumlah sampel 

masing-masing kelompok tidak sama.  

Rumusnya sebagai berikut: 

Chitung
 = 

𝑆𝐷²𝑚𝑎𝑥

𝑆𝐷²𝑥 +𝑆𝐷²𝑦
 

7. Interpretasi 

 Dalam interpretasi ini yaitu jika t yang dihitung seperti rumus di 

atas disimbolkan dengan tₒ (t observasi) maka t yang didapatkan dari tabel 

nilai t disimbolkan dengan tt. 

a. Jika tₒ ≥ tt maka Ho ditolak atau Ha diterima berarti perbedaan mean 

dari kedua sampel itu adalah perbedaan yang signifikan. 

b. Jika tₒ ≤ tt maka Ho diterima atau Ha ditolak  berarti tidak ada 

perbedaan mean dua sampel tersebut.74 

BAB IV 

TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN 

                                                           
74 Retno,...152. 



 

 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis Pondok Pesantren As-Syafi’iyah Durisawo Ponorogo 

Letak geografis adalah tempat di mana Pondok Pesantren As-Syafi’iyah 

Durisawo Ponorogo berada dan sekaligus menyelenggarakan kegiatan 

sebagai lembaga pendidikan juga sebagai wadah dalam proses belajar 

mengajar. Pesantren ini terletak di dusun Durisawo, kelurahan Nologaten, 

kecamatan Ponorogo, kabupaten Ponorogo tepatnya, di Jl. Lawu Gg. IV No. 

35 Durisawo, Nologaten, Ponorogo yang dari sebelah Utara berbatasan 

dengan kelurahan Cokromenggalan, sebelah Selatan berbatasan dengan 

kelurahan Nologaten dan dari pusat kota Ponorogo berjarak +- 1  km ke arah 

Timur Laut, sebelah Barat berbatasan dengan dusun Jarakan kelurahan 

Banyudono, dan sebelah Timur berbatasan dengan dusun Krajen kelurahan 

Cokromenggalan. Pondok pesantren Assyafi’iyah ini termasuk mempunyai 

letak yang strategis yaitu dalam wilayah kota dan dekat dengan berbagai 

lembaga pendidikan, sehingga memudahkan santrinya menjangkau sekolah-

sekolahnya masing-masing.75 

Untuk lebih detailnya, tidak ada salahnya jika dibuat skema seperti 

dibawah ini: 

a. Sebelah Utara  :Kelurahan Cokromenggalan 

                                                           
75 Lihat transkrip dokumentasi nomor: 01/D/25-3/2018dalam lampiran pada laporan penelitian 

ini. 

 50 



 

 

b. Sebelah Selatan  :  Kelurahan Nologaten dan dari pusat kota 

Ponorogo berjarak +- 1 km ke arah timur laut 

c. Sebelah Barat        :  Dusun Jarakan kelurahan Banyudono 

d. Sebelah Timur        :  Dusun Krajen kelurahan Cokromenggalan. 

 

2. Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Assyafi’iyah Durisawo Ponorogo 

Durisawo dulunya adalah sebidang tanah perdikan yang diberikan 

sebagai hadiah dari Adipati Ponorogo kepada Abdul Wahab. Secara 

maknawi daerah ini diberi nama Durisawo yang berasal dari kata Daarun 

dan Tsawab yang artinya rumah yang penuh pahala atau tempatnya pahala. 

Disana didirikan masjid sebagai pusat ibadah. Masjid Durisawo terus 

berkembang baik dari segi ritual ibadah maupun pendidikan keagamaannya. 

Secara fisik terbukti sampai sekarang dengan adanya pohon sawo yang 

berjumlah 8 pohon yang pada zaman dulu digunakan sebagai tanda adanya 

suatu pertahanan atau benteng, akan tetapi saat ini pohon tersebut tinggal 7 

karena sebuah pohon tumbang saat hujan dan angin kencang, sehingga 

pondok pesantren terasa semakin sejuk dengan adanya pohon sawo disekitar 

pondok. 

Setelah itu K.H. Abu Dawud membangun asrama di depan masjid 

sekitar tahun 1924 M sebagai tempat tinggal santri dari Ponorogo maupun 

dari luar Ponorogo yang ingin menimba ilmu di masjid Durisawo. Saat itu, 



 

 

pendidikan yang berpusat di masjid Durisawo begitu kompleks, terdiri dari 

unit kegiatan, yaitu: 

a. Pondok pesantren 

b. Jam’iyyah Thoriqah An-Naqsabandiyah 

c. Madrasah Diniyah Awaliah 

d. Madrasah Diniyah Wustho 

e. Majlis Dzikir 

f. Majlis ta’lim untuk masyarakat umum, jamaah Thoriqoh dan santri 

(setiap Jum’at Legi dan Kamis sore) 

g. Qiro’at Al-Qur’an 

h. Tahfid Al-Qur’an 

i. PAUD dan taman kanak-kanak Al-Kautsar 

j. Madrasah Ibtidaiyah Al-Kautsar 

k. SMK Pembangunan 

Sepeninggal K.H. Khozin, pondok ini diberi nama “Pondok Pesantren 

Pertama Durisawo”. Pemberian nama pertama ini mempunyai dua arti, yaitu 

pondok yang pertama kali atau paling pertama didirikan di Durisawo, dan 

arti yang lain adalah “pertahanan madzhab” yaitu madzhab Imam Syafi’i 

yang dianut oleh pondok Durisawo. Beliau banyak mengadakan terobosan 

baru dengan mendirikan sekolah menengah kejuruan yaitu SMEA 

pembangunan dan mempelopori adanya pesantren kilat (mondok untuk 

beberapa hari saja). 



 

 

Dalam kurun waktu pondok pesantren Durisawo mengalami pasang 

surut. Sekitar tahun 1999 santri pondok pesantren Pertama Durisawo 

mengalami kemunduran hanya beberapa santri saja yang tinggal di pondok. 

Mulai tahun 2000 pondok yang berada di bawah kepemimpinan K.H. 

Ahmad Muzayyin dan K.H. Samuri Yusuf, S.Ag ini melakukan 

pembaharuan di segala bidang. Dari segi fisik yaitu pembangunan asrama, 

sarana dan prasarana juga dilakukan perbaikan. Adapun segi pendidikan 

dilakukan pembenahan materi yang diajarkan di pesantren yaitu perpaduan 

dari system salaf dan modern. Ini bertujuan agar mutu lulusan pondok 

pesantren pertama Dursawo mempunyai keunggulan dari segi ilmu 

keagamaan dan tidak ketinggalan juga di bidang pengetahuan umum. 

Selanjutnya, di bawah kepemimpinan beliau nama pondok ini menjadi 

pondok pesantren As-Syafi’iyah Durisawo Ponorogo.76 

 

3. Visi dan Misi Pondok Pesantren Assyafi’iyah Durisawo Ponorogo 

Bagi setiap lembaga pastilah mempunyai visi dan misi untuk 

mewujudkan tujuan dari lembaga tersebut, yaitu: 

Visinya adalah membangun dan mencetak generasi yang beraqwa dan 

berakhlak mulia, sedangkan misinya adalah mencetak kader-kader Islam 

                                                           
76Lihat transkrip dokumentasi nomor: 02/D/25-3/2018dalam lampiran pada laporan penelitian 

ini. 



 

 

yang mampu melakukan ibadah dengan baik, menjalankan syari’at Islam 

dengan baik, menyebarkan syiar Islam di masyarakat.77 

 

4. Keadaan Ustadz/Ustadzah dan Santri Pondok Pesantren As-Syafi’iyah 

Durisawo ponorogo 

a. Keadaan Ustadz dan Ustadzah 

Jumlah ustadz dan ustadzah di pondok pesantren As-Syafi’iyah 

Durisawo Ponorogo adalah 17 orang, yang terdiri dari 14 ustadz dan 3 

ustadzah, yang masing-masing ustadz dan ustadzah membidangi mata 

pelajaran keahlian mereka. 

b. Keadaan Santri 

Santri di pondok pesantren As-Syafi’iyah Durisawo Ponorogo 

berjumlah 130 santri, yang terdiri dari 50 santri putra dan 80 santri putri. 

Santri di Pondok pesantren As-Syafi’iyah terdiri dari dua santri yaitu 

yang bersekolah formal dan yang hanya menyantri saja, yang  

bersekolah formal terdiri dari macam-macam sekolah, karena mereka di 

pondok khusus belajar agama dan pondok pesantren hanya menyediakan 

                                                           
77 Lihat transkrip dokumentasi nomor: 03/D/27-3/2018dalam lampiran pada laporan penelitian 

ini. 

 



 

 

asrama dan pembelajaran agama sedangkan yang hanya menyantri saja 

mereka mengikuti program tahfidhul qur’an.78 

 

5. Struktur Organisasi Pondok Pesantren As-Syafi’iyah Durisawo 

Ponorogo 

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang di dalamnya 

terdapat berbagai unsur dan personel yang memerlukan suatu wadah dalam 

bentuk organisasi agar jalannya pendidikan dan pengajaran yang 

diselenggarakan dapat bejalan lancar sehingga dapat munuju tercapainya 

tujuan yang ditetapkan. Dengan adanya susunan pengurus diharapkan setiap 

individu dapat bekerja sama sesuai tugas dan wewenangnya untuk mencapai 

tujuan bersama.79 Untuk susunan pengurus  Pondok Pesantren As-Syafi’iyah 

Durisawo Ponorogo yaitu: 

Tabel 4.1 

Struktur Pengurus Santri Putra 

Lurah: Afif Muazzam 

Wakil: Ali Mustaqim 

Sekretaris: 

1. M. Royan Firdaus 

2.Cahyo Bugar S 

Bendahara: 

1. M. Syaifudin Zuhri 

2. Yusuf Eko Darianto 

2.  

Seksi Pendidikan: 

1. Alwi Mughofar 

2.M.Ilham Baharudin 

3. Dimas Tri P 

4.Muh.Majid Al-

  Seksi Keamanan: 

1. Ahmad Syaiful 

Huda 

2. M. Syarif Hidayat 

3. Andriansyah 

Seksi Kesejahteraan: 

1. Ahmad Farizal 

2. Aji Wahyu Wiguna 

3. Robi Ardianto 

4. M. Bima Setiawan 

                                                           
78 Lihat transkrip dokumentasi nomor: 04/D/27-3/2018 dalam lampiran pada laporan penelitian 

ini. 
79 Lihat transkrip dokumentasi nomor: 05/D/27-3/2018 dalam lampiran pada laporan penelitian 

ini. 



 

 

Fanani 4. Abdurrahman 

5. Fathurrohim Yunus 

5. Luqi Darmawan 

 

 

 

 

 

Tabel 4.2 

Struktur Pengurus Santri Putri 

Ketua:  Puji Rahayu 

Wakil : Laili Amalia 

Sekretaris:  

1. Nur Fatimah Zahra 

2. Rokhi Irma Azizah 

Bendahara:  

1. Khusnul Khotimah 

2.  Siti Ro’aidah 

Seksi Pendidikan: 

1. Siti Robi’ah 

2. Rihanatun 

3. Poppy Marselina 

4. Fika Hikmatul 

Fauzia 

Seksi Keamanan: 

1. Binti Halimah 

2. Anis Rosyidah 

3. Zulfa Khoirun 

Nikmah 

4. Hanik Masruroh 

Seksi Kesejahteraan: 

1. Erma Yunita 

2. Siti Masruroh 

3. Eka Nur Safitri 

4. Cahyati 

5. Alif Qurratin 

6.Dinda Kusuma W 

 

6. Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren As-Syafi’iyah Durisawo 

Ponorogo 

Sarana dan prasarana yang memadai akan membantu kelancaran dalam 

proses belajar mengajar disebuah lembaga pendidikan. Adapun sarana dan 

prasarana di pondok pesantren As-Syafi’iyah Durisawo Ponorogo yaitu80: 

a. Kamar santri putri terdapat 7 kamar 

b. Kamar santri putra terdapat 10 kamar 

                                                           
80 Lihat transkrip dokumentasi nomor: 06/D/27-3/2018 dalam lampiran pada laporan penelitian 
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c. 15 kamar mandi 

d. 1 ruang aula 

e. Masjid 

f. 1 ruang kantor diniyah 

g. 1 ruang kantor santri putri 

h. 1 ruang kantor santri putra 

i. 5 ruang kelas untuk belajar mengajar. 

B. Diskripsi Data 

1. Kelompok santriwati non formal (nilai tes pemahaman materi haid dan 

istihadhah) 

Tabel 4.3 

Nilai yang menunjukkan pemahaman santriwaati non formal 

X  F 

93 1 

87 3 

80 2 

73 2 

67 1 

60 1 

53 2 

47 1 

Jumlah 13 

 

2. Kelompok santriwati formal (nilai tes pemahaman materi haid dan 

istihadhah) 

Tabel 4.4 

Nilai yang menunjukkan pemahaman santriwati fromal 

X  F 



 

 

100 1 

93 9 

87 8 

80 2 

73 1 

67 3 

60 2 

47 1 

33 1 

Jumlah  28 

 

 

 

C. Analilis Data 

Dalam memperoleh data tentang pemahaman santriwati pondok pesantren 

Assyafiiyah durisawo ponorogo pada materi haid dan istihadhah, peneliti 

menggunakan tes yang disebarkan pada 41 santriwati. Kemudian dicari mean 

(Mx) dan standar deviasinya (SDx). Hal ini untuk menentukan kategori 

pemahaman yang baik, sedang dan kurang. Patokan dalam menentukan baik, 

sedang, dan kurang adalah sebagai berikut. 

1. Kategori rangking atas   (Mean +1.SD) 

2. Kategori rangking tengah   ((nilai di antara kategori atas dan bawah) 

3. Kategori rangking bawah   (Mean -1.SD) 

 

1. Analisis pemahaman materi haid dan istihadhah santriwati non formal 

Tabel 4.5 



 

 

Distribusi frekuensi pemahaman santriwati non formal  

X  F  f.x x´ f.x´ x´² f. x´² 

93 1 93 +3 3 9 9 

87 3 261 +2 6 4 12 

80 2 160 +1 2 1 2 

73 2 146 0 0 0 0 

67 1 67 -1 -1 1 1 

60 1 60 -2 -2 4 4 

53 2 106 -3 -6 9 18 

47 1 47 -4 -4 16 16 

Jumlah  13 940  -2  62 

 

Setelah perhitungan di atas, dilanjutkan dengan mencari mean, standart 

deviasi dan kesalahan (standart Error) dengan langkah sebagai berikut: 

a. Mencari mean  

Mx1 =  
∑𝑓𝑋

𝑛
 

      = 
940

13
 

      = 72,30769231 

b. Mencari deviasi standar 

   SD1 = √∑ fx′ 2

N
− (

∑ fx′

N
)

2

       SD1 = √62

13
− (

−2

13
)

2

 

            = √4,76230769 −0,023668639 

            = √4,738639051 

           = 2,1768411531 

c. Mencari Error standar  



 

 

SEM1  = 
𝑆𝐷1

√𝑁1−1
  

          = 
2,1768411531

√13−1
 

         = 
2,1768411531

3,464101615
 

         = 0,628400022 

Setelah mengetahui mean dan standar deviasi dilanjutkan dengan 

melakukan pengkategorian dengan rumus:  

1) Kategori rangking atas 

 Mx + SDx =72,30769231 + 2,1768411531 

                  = 74,48453346 

        = 75 

2) Kategori rangking bawah 

 Mx - SDx    =  72,30769231 - 2,1768411531 

        = 70,13085116 

        = 70 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 64 

dikategorikan pemahaman haid dan istihadhah santriwati non formal 

baik, sedangkan kurang dari 61 dikategorikan pemahaman haid dan 

istihadhah santriwati non formal kurang, dan skor di antara 61-64 

dikategorikan pemahaman haid dan istihadhah santriwati non formal 

cukup.  



 

 

Tabel 4.6 

Kategori pemahaman santriwati non formal 

No  Skor  Frekuensi Persentase Kategori  

1 Lebih dari 75 6 46,15% Baik  

2 70-75 2 15,38% Cukup  

3 Kurang dari 70 5 38,46% Kurang  

 Jumlah 13 100%  

 

Dari kategori di atas dapat disipumlkan bahwa kategori baik untuk 

pemahaman pemahaman materi haid dan istihadhah santriwati non formal 

berjumlah 6 dengan persentase 46,15%, kategori cukup berjumlah 2 

dengan persentase 15,38%, dan santriwati kategori kurang berjumlah  5 

dengan persentase 38,46%. 

2. Analisis pemahaman materi haid dan istihadhah  santriwati formal 

Tabel 4. 7 

Nilai yang menunjukkan pemahaman santriwati formal 

X  F f.x2 X2´ f. X2´ X2´
2 f. X 2´

2 

100 1 100 +2 2 4 4 

93 9 837 +1 9 1 9 

87 8 696 0 0 0 0 

80 2 160 -1 -2 1 2 

73 1 73 -2 -2 4 4 

67 3 201 -3 -9 9 27 

60 2 120 -4 -8 16 32 

53 1 53 -5 -5 25 25 

47 1 53 -6 -6 36 216 

Jumlah   2287  -27  319 

 



 

 

Setelah perhitungan di atas, dilanjutkan dengan mencari mean, standart 

deviasi dan kesalahan (standart Error) dengan langkah sebagai berikut: 

a. Mencari mean  

Mx2 =  
∑𝑓𝑋₂

𝑛
 

      = 
2287

28
 

        = 81,67857 

b. Mencari standar deviasi  

   SD2 = √∑ fx2
′ 2

N
− (

∑ fx′

N
)

2

       SD2 = √319

28
− (

−27

28
)

2
 

            = √11,39285714 − 0,929846938  

            = √10,4630102 

           = 3,234657664 

c. Mencari standar Error  

SE M2 = 
𝑆𝐷1

√𝑛2−1
  

           = 
3,234657664

√28−1
 

           = 
1,841624727

5,196152423
 

           = 0,119802135 

Setelah diketahui mean dan standar deviasi, dilanjutkan dengan 

melakukan pengkategorian dengan rumus:  



 

 

1) Kategori rangking atas 

 Mx + SDx2=  81,67857+ 3,234657664 

                  = 84, 91322766 

        = 85 

2) Kategori rangking bawah 

 Mx – SDx2 
  = 81,67857- 3,234657664 

        = 78,4439234 

        = 79 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 85 

dikategorikan pemahaman haid dan istihadhah santriwati formal baik, 

sedangkan skor kurang dari 79 dikategorikan pemahaman haid dan 

istihadhah santriwati formal kurang, dan skor di antara 79-85 

dikategorikan pemahaman haid dan istihadhah santriwati formal cukup.  

 

Tabel 4.8 

Kategori pemahaman santriwati formal 

No  Skor  Frekuensi Persentase  Kategori  

1 Lebih dari 85 18 64,28% Baik  

2 79-85 2 7,14% Cukup  

3 Kurang dari 79 8 28,57% Kurang  

 Jumlah 28 100%  

 



 

 

Dari kategori di atas dapat disimpulkan bahwa kategori baik untuk 

pemahaman pemahaman materi haid dan istihadhah santriwati formal 

berjumlah 18 dengan persentase  64,28%, kategori cukup berjumlah 2 

dengan persentase 7,14%, dan santriwati kategori kurang berjumlah 8 

dengan persentase 28,57%. 

 

3. Analisis Komparasi Pemahaman Materi Haid dan Istihadhah antara 

Santriwati Non Formal dan Formal di Pondok Pesantren Assyafiiyah 

Durisawo Ponorogo dengan Menggunakan Test “t” 

a. Uji Normalitas 

1) Santriwati non formal  

Untuk mengetahui apakah data di atas berdistribusi normal peneliti 

mengggunakan uji kolmogorv-sminorv dengan langkah-langkah 

berikut ini: 

a) Langkah 1 : Merumuskan hipotesis  

 Ho: data berdistribusi normal 

 Ha: data tidak berdistribusi normal 

b) Langkah 2 : Membuat tabel distribusi frekuensi. 

Tabel 4.9 

Data Perhitungan Rata-Rata dan Standar Deviasi Pemahaman 

Materi Haid dan Istihadhah Santriwati Non Formal di Pondok 

Pesantren Assyafiiyah Durisawo Ponorogo  



 

 

X F F.X x2 f.X2 

93 1 93 8469 8469 

87 3 261 7569 22707 

80 2 160 6400 12800 

73 2 146 5329 10658 

67 1 67 4489 4489 

60 1 60 3600 3600 

53 2 106 2809 5618 

47 1 47 2209 2209 

Jumlah   940  70730 

 

c) Langkah 3 : Menghitung mean dan standar deviasi 

Mx =  
∑𝑓𝑋

𝑛
 

  = 
940

13
 

         = 72,30769231 

         SD = √∑ f.x2

N
− (

∑ f.x

N
)

2

 

         

          SD = √
70730

13
− (

940

13
)

2

 

         SD = √5440,769231 − 5228,402367  

          SD = √212,3668638 

                = 14,57281249 

d) Langkah 4 : Menghitung nilai fkb 

e) Langkah 5  : Menghitung masing-masing frekuensi dibagi  jumlah 

data. 



 

 

f) Langkah 6  : Menghitung masing-masing fkb dibagi jumlah data 

(fkb/n) 

g) Langkah 7 : Menghitung nilai Z  

Z = 
𝑋− μ

σ
  

  X = nilai asli  

  μ= rata-rata 

σ= simpanga baku (standar deviasi 

h) Langkah 8  : Menghitung (P ≤ Z) 

 Propabilitas di bawah nilai Z dapat dicari pada tabel Z 

yaitu dengan melihat nilai Z pada kolom 1 kemudian 

pada taraf signifikan yang terletak pada leher tabel. 

Untuk nilai negatif, melihat kolom luas di luar Z. Untuk 

nilai positif lihat kolom luas antara rata-rata dengan Z + 

0,5. 

i) Langkah 9 : Menghitung nilai a2 (selisih fkb/n dengan (P ≤ Z)) 

j) Langkah 10: Menghitung nilai a1 (selisih f/n dengan a2) 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 4.10 

Data perhitungan uji normalitas dengan rumus kolmogorv-sminorv 

X  F fkb f/n Fkb/n Z P ≤ Z a2 a1 

93 1 13 0,077 1 1,419 0,4222 0,578 -0,501 

87 3 12 0,230 0,923 1,008 0,3413 0,582 -0,352 

80 2 9 0,154 0,692 0,528 0,2019 0,490 -0,336 

73 2 7 0,154 0,538 0,048 0,0160 0,522 0,016 

67 1 5 0,077 0,385 -0,364 0,3594 0,026 0,0514 

60 1 4 0,077 0,308 -0,845 0,1977 0,110 -0,033 

53 2 3 0,154 0,230 -0,133 0,0198 -0,138 0,015 

47 1 1 0,077 0,077 0,045 0,0199 0,057 0,020 

 

k) Langkah 10: membandingkan angka tertinggi dari a1 dengan tabel 

kolmogorv-smonorv. Apabila menolerensi tingkat kesalahaan 0,05, 

maka dengan jumlah n=13 diperoleh D(0,05;13) dari tabel adalah 

0,361. Untuk perbandingan dibagi akar dari jumlah data yaitu 

D(0,05;13) = 0,361/√n= 0,361/ 3,606 = 0,100 

l) Langkah 12: menguji hipotesis 

Terima Ho jika a1 maksimum ≤ Dtabel sebesar 0,100 

  Tolak Ho jika a1 maksimum > Dtabel sebesar 0,100 

Dari hitungan yang disajikan dalam tebel di atas dapat diketahui a1 

maksimum sebesar 0,0514 dan  Dtabel sebesar 0,100, maka a1 

maksimum  yaitu 0,0514 ≤ Dtabel sebesar 0,100, sehingga Ho diterima 

yang berarti data berdistribusi normal. 

2) Santriwati formal  



 

 

Untuk mengetahui apakah data di atas berdistribusi normal peneliti 

mengggunakan uji kolmogorv-sminorv dengan langkah-langkah 

berikut ini: 

m) Langkah 1 : Merumuskan hipotesis 

 Ho: data berdistribusi normal 

 Ha: data tidak berdistribusi normal 

n) Langkah 2 : Membuat tabel distribusi frekuensi 

Tabel 4.11 

Data Perhitungan Rata-Rata dan Standar Deviasi Pemahaman 

Materi Haid dan Istihadhah Santriwati  Formal di Pondok 

Pesantren Assyafiiyah Durisawo Ponorogo 

X F F.X x2 f.X2 

100 1 100 10000 10000 
93 9 837 8649 77841 
87 8 696 7569 60552 
80 2 160 6400 12800 
73 1 73 5329 5329 
67 3 201 4489 13467 
60 2 120 3600 7200 
53 1 53 2809 2809 
47 1 47 2209 2209 

Jumlah 28 2287  192207 

 

a) Langkah 3 : Menghitung mean dan standar deviasi 

Mx2 =  
∑𝑓𝑋

𝑛
 

  = 
2287

28
 



 

 

                          = 81,67857 

         SD = √∑ f.x2

N
− (

∑ f.x

N
)

2

 

         

          SD = √
192207

28
− (

2287

28
)

2

 

         SD = √6864,536 − 6671,389  

          SD = √193,1467 

                = 15,25644 

b) Langkah 4  :Menghitung nilai fkb 

c) Langkah 5  :Menghitung masing-masing frekuensi dibagi  

jumlah data. 

d) Langkah 6   :Menghitung masing-masing fkb dibagi jumlah 

data (fkb/n) 

e) Langkah 7  : Menghitung nilai Z  

Z = 
𝑋− μ

σ
  

   X = nilai asli  

   μ= rata-rata 

σ= simpanga baku (standar deviasi) 

f) Langkah 8   : Menghitung (P ≤ Z) 

 Propabilitas di bawah nilai Z dapat dicari pada 

tabel Z yaitu dengan melihat nilai Z pada 



 

 

kolom 1 kemudian pada taraf signifikan yang 

terletak pada leher tabel. Untuk nilai negatif, 

melihat kolom luas di luar Z. Untuk nilai 

positif lihat kolom luas antara rata-rata dengan 

Z + 0,5. 

g) Langkah 9           : Menghitung nilai a2 (selisih fkb/n dengan (P ≤ 

Z)) 

h) Langkah 10        : Menghitung nilai a1 (selisih f/n dengan a2) 

 

Tabel 4.12 

Data perhitungan uji normalitas dengan rumus kolmogorv-sminorv 

X  F fkb f/n Fkb/n Z P ≤ Z a2 a1 

100 1 28 0,0357 1 1,2009 0,3849 0,6151 -0,5793 

93 9 27 0,3214 0,9642 0,7421 0,377 0,5872 -0,2658 

87 8 18 0,2857 0,6428 -0,11 0,1217 0,5211 -0,2354 

80 2 10 0,0714 0,3571 -0,11 0,1217 0,2354 -0,1640 

73 1 8 0,0357 0,2857 -0,5688 0,2843 0,0014 0,0343 

67 3 7 0,1071 0,25 -0,9621 0,1778 0,0722 0,0349 

60 2 4 0,0714 0,1428 -1,4209 0,0853 0,0575 0,0138 

53 1 2 0,0357 0,0714 -1,8798 0,0735 -0,0020 0,0377 

47 1 1 0,0357 0,0357 -2,273 0,0174 0,0183 0,0174 

 

i) Langkah 10: membandingkan angka tertinggi dari a1 dengan tabel 

kolmogorv-smonorv. Apabila menolerensi tinkat kesalahaan 0,05, 

maka dengan jumlah n=28 diperoleh D(0,05;13) dari tabel adalah 



 

 

0,045. Untuk perbandingan dibagi akar dari jumlah data yaitu 

D(0,05;13) = 0,24/√n= 0,24/5,292 = 0,045 

j) Langkah 12: menguji hipotesis 

Terima Ho jika a1 maksimum ≤ Dtabel sebesar 0,045 

  Tolak Ho jika a1 maksimum > Dtabel sebesar 0,045 

Dari hitungan yang disajikan dalam tebel di atas dapat diketahui a1 

maksimum sebesar 0,0377 dan  Dtabel sebesar 0,045, maka a1 

maksimum  yaitu 0,0377 ≤ Dtabel sebesar 0,045, sehingga Ho diterima 

yang berarti data berdistribusi normal. 

 

b. Uji homogenitas 

Untuk mengetahui apakah data homogen atau tidak, peneliti 

menggunakan uji cocharn, dengan langkah-langkah berikut ini: 

       Langkah 1: Merumuskan hipotesis 

  Ho= Data homogen 

  Ha= Data tidak homogen 

 Langkah 2: Membuat tabel tabel distribusi frekuensi kedua kelas. 

       Langkah 3: Menghitung standar deviasi variabel x dan y. 

Tabel 4.13 

Data Perhitungan Standar Deviasi Santriwati Non Formal 

X F F.X x2 f.X2 

93 1 93 8469 8469 

87 3 261 7569 22707 

80 2 160 6400 12800 



 

 

73 2 146 5329 10658 

67 1 67 4489 4489 

60 1 60 3600 3600 

53 2 106 2809 5618 

47 1 47 2209 2209 

Jumlah   940  70730 

SDx = √∑ f. x2

N
− (

∑ f. x

N
)

2

 

SD = √
70730

13
− (

940

13
)

2

 

         SD = √5440,769231 − 5228,402367  

                  SD = √212,3668638 

                           = 14,57281249 

 

Tabel 4.14 

Data Perhitungan Standar Deviasi Santriwati Formal 

X F F.X x2 f.X2 

100 1 100 10000 10000 
93 9 837 8649 77841 
87 8 696 7569 60552 
80 2 160 6400 12800 
73 1 73 5329 5329 
67 3 201 4489 13467 
60 2 120 3600 7200 
53 1 53 2809 2809 
47 1 47 2209 2209 

Jumlah 28 2287  192207 

 

         SD = √∑ f.x2

N
− (

∑ f.x

N
)

2

 

          SD = √192207

28
− (

2287

28
)

2
 



 

 

         SD = √6864,536 − 6671,389  

          SD = √193,1467 

                  = 15,25644 

 

 Langkah 4: menggunakan rumus cocharn 

 Chitung=
𝑆𝐷²𝑚𝑎𝑥

𝑆𝐷²𝑥+𝑆𝐷²𝑦
 

                            = 
15,25644

14,57281249 +15,25644
 

                            =
15,25644

29.82925249
 

                             = 0,511459011 

 

   Langkah 5: Dari hitungan di atas diketahui Chitung sebesar 0,5115 

            Kriteria pengujian: tolak Ho jika  Chitung > Ctabel  

              Terima Ho jika Chitung < Ctabel 

 Dengan melihat db: (Nx + Ny) – 2= (13+28)-2 = 39 taraf 

signifikan 5% didapatkan 0,6602. Sehingga Chitung < Ctabel 

(0,5115 < 0,662) maka Ho diterima yang berarti 

homogen. 

 

 

c. Analisis Komparsional Pemahaman Haid Dan Istihadhah Antara 

Santriwati Non Formal Dan Santriwati Formal Dengan 

Menggunakan Test “t” 

Dari perhitungan pada aanalisis kedua data, diketahui SEM1 = 

0,628400022 dan SEM2 = 0,119802135. Hasil ini kemudian digunakan 



 

 

untuk mencari standar Error perbedaan antara mean variaabel 1 dan mean 

variabel 2. 

𝑆𝐸𝑀1−𝑀2  = √𝑆𝑒𝑀1

²
+ 𝑆𝐸𝑀2

2   

                = √0,628400022² + 0,119802135² 

          = √0,394886587 + 0,014352551 

          = 0,409239138 

 

 Langkah selnjutnya yaitu menghitung nilai t. 

tₒ = 
𝑀𝑥1−𝑀𝑥2

𝑆𝐸𝑀1−𝑀2
 

   = 
72,30769231−81,67857

0,409239138
 

  = -22,898293 

Jadi, hasil  𝑡0 diperoleh sebesar -22,898293. Langkah selanjutnya 

adalah menguji hipotesis dengan mengkonsultasikan hasil akhir (nilai 𝑡0) 

dengan 𝑡𝑡. Jika pada taraf signifikansi 5% 𝑡0 > 𝑡𝑡 maka Ho di tolak dan 

Ha di terima. Jika pada taraf signifikansi 1% 𝑡0>𝑡𝑡 maka Ho di tolak dan 

Ha di terima. Nilai 𝑡𝑡 diperoleh db (N1  +N2  ) -2 = (13+28) -2 = 39. Jika 

pada taraf signifikan 5%, tₒ = -22,898293 dan ttabel  = 2,02 maka tₒ < ttabel  

sehingga Ha ditolak dan Ho diterima. 



 

 

Jika pada taraf signifikan 1%, tₒ = -22,898293 dan ttabel  = 2,71, maka tₒ <  

ttabel  sehingga Ha ditolak dan Ho diterima. 

Jadi,  pada taraf signifikansi 5% maupun 1% to lebih kecil dari pada 

tt, sehingga Ha ditolak atau Ho di terima. Artinya tidak ada perbedaan 

yang signifikan pemahaman haid dan istihadhah antara santriwati 

nonformal dengan santriwati formal.  

 

d. Pembahasan dan Interprestasi  

 Penelitian ini mencari tentang adanya perbedaan pemahaman antara 

santriwati non formal dengan santriwati formal, yaitu pada materi haid 

dan stihadhah. Dalam mencari adanya perbedaan peneliti menggunakan 

tes yang telah di uji tingkat validitas dan realibilitasnya. Dari hasil itu 

kemudian diuji normalitas serta homeginatasnya, sehingga dapat 

diketahui datanya berdistribusi normal dan homogen. 

Berdasarkan hasil analisis di atas diketahui nilai rata-rata pemahaman 

pada materi haid dan istihadhah santriwati nonformal adalah 

72,3076923, sedangkan nilai rata-rata pemahaman pada materi haid dan 

istihadhah santriwati formal adalah 81,67857. Untuk mempermudah 

dalam membandingkan apakah skor yang dicapai tersebut rendah, sedang, 



 

 

dan tinggi maka peneliti pengkategorian sebagai patokan, yaitu sebagai 

berikut:81 

Tabel 4.15 

Kategori skor 

Interval Kategori  

84-100 Sangat tinggi 

67-83 Tinggi 

50-66 Sedang 

33-49 Rendah 

16-32 Sangat rendah 

 

 Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman santriwati 

formal pada materi haid dan istihadhah lebih tinggi dibandingkan 

santriwati formal, akan tetapi kedua nilai tersebut masuk dalam kategori 

skor yang tinggi, hal ini didasarkan pada nilai yang dijadikan patokan 

peneliti.82 

Diketahui dari hasil uji “t” untuk analisis interprestasinya yaitu: db=   

(Nx + Ny) – 2 = (13 + 28) -2 = 39, kemudian dikonsultasikan dengan tabel 

nilai “t” Jika pada taraf signifikan 5%, tₒ = -22,898293 dan ttabel  = 2,03 

maka tₒ < ttabel  sehingga Ha ditolak dan Ho diterima. Jika pada taraf 

signifikan 1%, tₒ = -22,898293 dan ttabel  = 2,71 Maka tₒ < ttabel  sehingga 

Ha ditolak dan Ho diterima. Hal ini berarti tidak ada perbedaan yang 

                                                           
81Lihat  pada Lampiran 4. 

82 Lihat lampiran 4.  



 

 

signifikan antara pemahaman santriwati formal dan santriwati non formal. 

Dikarenakan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman 

santri ketika proses pembelajaran. Sebagaimana disebutkan dalam kajian 

teori (dalam bukunya Muhibbin Syah yang berjudul Psikologi Pendidikan 

Dengan Pendekatan Baru) bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi 

pemahaman atau hasil belajar, faktor pertama yaitu faktor internal (dari 

dalam diri individu) seperti Intelegensi, perhatian, minat, motivasi, dan 

bakat. Kedua yaitu faktor eksternal (dari luar individu) seperti sosial, dan 

non sosial. Ketiga, pendekatan belajar (strategi dan metode)83. Adanya 

perbedaan antara santriwati yang tidak bersekolah dengan yang 

bersekolah formal tidaklah membawa perbedaan yang signifikan terhadap 

pemahaman materi haid dan stihadhah.    

Hasil dari penelitian ini yaitu tidak adanya perbedaan yang signifikan 

pada pemahaman haid dan istihadhah antara santriwati nonformal dan 

santriwati formal. Adapun penelitian ini mempunyai kesamaan dan 

perbedaan dengan penelitian terdahulu, yaitu yang pertama, penelitian 

yang dilakukan Naelal Khamidah yang meneliti tentang ketuntasan 

hafalan Al-qur’an antara yang bersekolah dengan yang tidak bersekolah, 

dan hasilnya yaitu tidak ada perbedaan yang signifikan dalam ketuntasan 

hafalan Al-qur’an. Kedua, penelitian yang dilkukan oleh Siti Fajaroh yang 

menganalisis pemahaman materi haid dan istihadhah pada siswi kelas VIII 

                                                           
 83 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru,...134. 



 

 

MTs AL-Hadi menggunakan penelitian kualitatif serta pada materi ini 

buku yang digunakan rujukan yaitu risalatu mahid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pemaparan tentang Pemahaman Haid dan Istihadhaah 

antara Santriwati Non Formal dan Formal Di Pondok Pesntren Assyafiiyah 

Durisawo Ponorogo maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Pemahaman materi haid dan istihadhah santriwati nonformal Pondok 

Pesantren Assyafiiyah Durisawo Ponorogodalam kategori baik dengan skor 

rata-rata 72,30769231, yaitu 18 (64,28%) santriwati dalam kategori baik, 2 

(7,14) dalam kategori cukup, dan 8 dalam kategori kurang. 

2. Pemahaman materi haid dan istihadhah santriwati formal Pondok 

Pesantren Assyafiiyah Durisawo Ponorogo dalam kategori baik dengan 

skor rata-rata 81,67857, yaitu 6 (46,15%) santriwati dalam kategori baik, 2 

(15,38%) dalam kategori cukup, dan 5 (38,46%) dalam kategori kurang. 

3. Dari hasil pengujian tes “t”, tidak ada perbedaan yang signifikan 

pemahaman materi haid dan istihdhah antara santriwati nonformal dan 

formal di pondok pesantren Assyafiiyah Durisawo Ponorogo. hal ini dapat 

diketahui dari hasil pengujian tes “t”yang menunjukkan pada taraf 

signifikansi  5%, tₒ (-22,898293 ) < ttabel (2,03), dan pada taraf signifikansi 

1% tₒ (-22,898293 ) < ttabel  (2,71). 
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B. Saran  

Beberapa saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian ini 

diantaranya yaitu: 

1. Bagi para santriwati  

Berdasarkan temuan di atas bahwa nilai pemahaman kedua kelompok 

santriwati adalah tergolong tinggi, akan tetapi belum mencapai nilai 

maksimal. Untuk itu nilai yang sudah dicapai ini dipertahankan dan 

dinaikkan. Dengan berusaha untuk sering berdiskusi dan bertanya ketika 

proses ataupun di luar pembelajaran agar kualitas belajar meningkat 

sehingga pemahaman pada pembelajaran bisa maksimal. Selain itu para 

santri diharapkan lebih bersemangat lagi dalam mengkuti pembelajaran haid 

dan istihadhah dan jangan malu untuk bertanya. 

2. Bagi Pondok Pesantren 

Berdasarkan temuan di atas bahwa nilai pemahaman materi haid dan 

istihadhah kedua kelompok santriwati adalah tergolong tinggi,akan tetapi 

belum mencapai nilai maksimal. Untuk itu sebaiknya lembaga 

mempertahankan apa yang sudah dicapai dan berusaha memaksimalkannya. 

Dan juga sebaiknya materi haid dan istihadhah ini jangan hanya di ajarkan 

untuk santriwati saja akan tetapi santri putra juga, mengingat materi ini 

sangat penting dalam ibadah dan nantinya seorang laki-laki akan menjadi 

pemimpin dalam rumahnya. 
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