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ABSTRAK 

 

Anggraeni, Mashithah Nur. 2019. Pengaruh Pemahaman Materi Shalat dan 

Kedisiplinan Melaksanakan Shalat terhadap Perilaku Siswa Kelas X IPA di 

SMA Bakti Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing, Kayyis Fithri Ajhuri, 

M.A. 

 

Kata Kunci: Pemahaman materi shalat, Kedisiplinan shalat dan Perilaku siswa 

 

Dengan adanya pemahaman terhadap materi shalat diharapkan seseorang 

dapat melaksanakannya dengan disiplin sehingga akan berdampak pada perilaku 

sehari-hari. Berdasarkan hasil penelitian di SMA Bakti Ponorogo, masih 

ditemukan beberapa siswa-siswi yang kurang memliliki pemahaman materi shalat 

dan memiliki tingkat kedisiplinan yang kurang seperti kurang disiplin dalam 

mengerjakan tugas sekolah dan suka bermain HP saat di kelas. 

 

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui tingkat pemahaman materi 

shalat terhadap perilaku siswa kelas X IPA di SMA Bakti Ponorogo Tahun Ajaran 

2018/2019 (2) Untuk mengetahui tingkat kedisiplinan melaksanakan shalat 

terhadap perilaku siswa kelas X IPA di SMA Bakti Ponorogo Tahun Ajaran 

2018/2019 (3) Untuk mengetahui pengaruh pemahaman materi shalat dan 

kedisiplinan melaksanakan shalat terhadap perilaku siswa kelas X IPA di SMA 

Bakti Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019. 

 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode expost facto. Jumlah 

populasi dalam penelitian ini adalah 20 responden dan peneliti menggunakan 

teknik sampling jenuh untuk mengambil sampel yaitu sejumlah 20 responden. 

Pengumpulan data dilakukan melalui tes dan angket. Teknik analisis data 

menggunakan rumus regresi liner sederhana dan berganda dengan bantuan 

MINITAB versi 17 dan SPSS versi 16. 

 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa: 

(1) pengaruh pemahaman materi shalat terhadap perilaku siswa kelas X IPA di 

SMA Bakti Ponorogo sebesar 98% dengan hasil R
2
 yaitu 0,984, (2) pengaruh 

kedisiplinan melaksanakan shalat terhadap perilaku siswa kelas X IPA di SMA 

Bakti Ponorogo sebesar 75% dengan hasil R
2
 yaitu 0,751, (3) terdapat pengaruh 

yang signifikan antara pemahaman materi shalat dan kedisiplinan melaksanakan 

shalat terhadap perilaku siswa kelas X IPA di SMA Bakti Ponorogo Tahun Ajaran 

2018/2019 dengan hasil hitung R
2 

sebesar 65,6158% dan Fhitung 557,728 > Ftabel 

3,55. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pemahaman materi shalat merupakan bagian penting dari suatu 

proses pembelajaran bagi siswa, sebab tanpa ada pemahaman materi shalat 

yang baik maka siswa tersebut bisa dikatakan tidak akan bisa melakukan 

atau melaksanakan shalat dengan baik dan benar. 

Kemudian dengan pemahaman yang baik kita berharap siswa akan 

mampu menghasilkan pikiran yang tenang dan apabila siswa benar-benar 

memahami materi shalat maka kita berharap mereka siap memberikan 

jawaban baik dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan, mampu 

mempraktekkan ataupun mencari solusi yang berhubungan dengan 

pemahaman materi shalat. 

Pemahaman merupakan unsur dari faktor psikologis yang penting 

bagi siswa,
1
 psikologis yang dikatakan memiliki peranan penting sebagai 

cara-cara berfungsinya pikiran siswa dalam hubungannya dengan 

pemahaman bahan pelajaran, sehingga penguasaan siswa terhadap bahan 

materi shalat yang disajikan lebih mudah dan efektif. 

Peran guru sangatlah penting untuk menunjang keberhasilan proses 

belajar siswa. Namun keberhasilan dalam proses belajar tidak hanya 

ditentukan oleh guru, tetapi ada faktor lain yang mempengaruhinya. Secara 

                                                             
1
 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2007), hlm.39. 
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global, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa dapat dibedakan 

menjadi tiga macam yaitu: (1) Faktor internal atau dari dalam siswa yakni 

kondisi keadaan jasmani siswa dan rohani siswa (tingkat kecerdasan, sikap 

siswa, bakat siswa, minat siswa dan motivasi siswa) (2) Faktor eksternal 

atau faktor dari luar siswa yakni kondisi lingkungan sekitar siswa atau 

lingkungan sosial dan lingkungan non sosial. Dan (3) Faktor pendekatan 

belajar yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode 

yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan mempelajari materi-materi 

pelajaran.
2
 

Proses belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang membutuhkan 

keseimbangan antara guru dan siswa. Seorang guru hendaknya dapat 

menumbuhkan semangat dan disiplin siswa agar dalam proses belajar 

mengajar berjalan lancar dan tercapai tujuan yang diinginkan. Siswa dalam 

mengikuti kegiatan belajar di sekolah tidak akan lepas dari berbagai 

peraturan dan tata tertib yang diberlakukan di sekolahnya, dan siswa 

dituntut untuk dapat berperilaku sesuai dengan aturan dan tata tertib yang 

berlaku disekolahnya. 

Disiplin merupakan cara  untuk mencegah terjadinya kehancuran. 

Cara mendisiplinkan adalah dengan tindakan dan ucapan. Menarik lengan 

anak adalah contoh mendisiplinkan dengan tindakan. Orang tua 

memberikan model yang benar, melibatkan ucapan yang biasanya mengacu 

pada kata-kata memperbaiki dan tidak menjatuhkan harga diri anak. Dengan 

                                                             
2
 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 144. 
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pendisiplinan, siswa akan lebih siap untuk mengikuti pelajaran yang akan 

dipelajari dan cepat memahami. Dengan begitu, hasil belajar siswa akan 

terlaksana dengan baik.
3
 Namun kenyataannya kedisiplinan di SMA Bakti 

masih ada kekurangan, karena pada waktu pembelajaran siswa banyak yang 

terlambat, bolos, ramai di kelas, main HP sendiri dan tidur, dimana hal ini 

sangat berpengaruh dalam pembelajaran di sekolah.
4
 Hal ini mungkin bisa 

terjadi akibat keaktifan belajar siswa yang rendah. Maka dari itu, guru 

hendaknya menciptakan suasana belajar yang efektif. Suasana yang efektif 

dapat tercipta apabila ada kesepakatan antara guru dan murid selama 

pelajaran berlangsung, salah satunya kesepakatan untuk disiplin siswa. 

Kedisiplinan adalah sesuatu yang mungkin bisa ditanamkan dalam 

akal, diperkuat dengan latihan, dan diperlihatkan dengan jelas pada ketaatan 

serta perilaku-perilaku yang sehat, sehingga menjadi sesuatu yang bersifat 

naluri. Latihan nyata untuk berdisiplin, seperti yang dicontohkan secara 

jelas pada ibadah.
5
 Mengajari anak dalam disiplin melaksanakan shalat 

berarti melatih mereka untuk mengingat Allah SWT dalam waktu-waktu 

yang berurutan pada pagi, siang dan malam hari. Hal ini juga mampu 

meningkatkan rasa tanggung jawab pada siswa. 

Keadaan sekolah yang bersih, nyaman dan berkarakter adalah bagian 

usaha layanan yang terus menerus dibenahi, dengan bukti gedung dan 

sarana laboratorium yang memadai. Namun, menurut Bapak Sunyoto, 

                                                             
3
 Ngainun Naim, Character Building Optimalisasi Peran Pendidikan dalam 

Pengembangan ilmu dan Pembentukan Karakter Bangsa (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 143. 
4
 Observasi pada saat pelaksanaan PPLK II di SMA Bakti Ponorogo pada tanggal 9 

Oktober-15 November 2017. 
5
 Ali Rohmad, Kapita Selekta Pendidikan (Yogyakarta: Teras, 2004), 391. 
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beliau berkata: “Masih ada sebagian siswa-siswi yang kurang memahami 

materi pelajaran yang disampaikan terutama pada pentingnya pemahaman 

materi shalat dan kedisiplinan belajar dan kedisiplinan melaksanakan shalat 

yang masih rendah.”
6
 

Inilah tanggung jawab dan tantangan yang besar untuk seorang 

pendidik maupun orang tua karena pada zaman sekarang ini anak muda 

lebih tertarik pada suatu hal yang modern dan kurang tertarik pada konsep-

konsep dasar Islam. Banyak sekali manfaat atau pengaruh shalat dalam 

kehidupan sehari-hari salah satunya yaitu akan menjadikan seseorang itu 

memiliki nilai kedisiplinan waktu yang baik dalam dirinya. Karena dalam 

setiap waktu shalat yang telah ditentukan itu menunjukkan seseorang itu 

mampu menyeimbangkan kegiatan-kegiatan hariannya. 

Melalui pelaksanaan ibadah shalat yang dilakukan setiap hari, 

diharapkan keimanan dan ketakwaan seseorang tersebut akan semakin 

meningkat. Peningkatan keimanan dan ketakwaan seseorang akan memiliki 

kekuatan yang besar dalam menangkal godaan hidup yang bersifat negatif 

dan membawa kelembah perbuatan maksiat. 

Ada dua dampak dalam proses pendidikan, yaitu dampak 

pembelajaran yang berupa hasil nilai ujian dan dampak pengiring berupa 

perubahan perilaku. Namun kebanyakan dalam suatu proses pembelajaran 

karena yang diutamakan hasil, akibatnya proses belajar kurang diperhatikan. 

Siswa banyak yang berburu mencari nilai karena alasan agar naik kelas, 

                                                             
6
 Observasi pada saat pelaksanaan PPLK II di SMA Bakti Ponorogo pada tanggal 9 

Oktober-15 November 2017. 
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dapat dipuji guru, nilai rapor bagus baik ujian tengah semester dan ujian 

akhir semester. Hal ini terjadi pula di  sekolah SMA Bakti Ponorogo. Siswa 

dalam mengerjakan tugas, baik ujian tengah semester maupun ujian akhir 

semester selalu mencontek teman sebangkunya atau menengok ke belakang. 

Guru sudah menegur siswa tersebut dan siswa kembali mengulanginya jika 

guru lengah dalam mengawasi ujian.
7
 

Tugas dan tanggung jawab pendidik adalah untuk mengarahkan 

siswa yang tidak hanya menekankan pada nilai hasil akhir tetapi harus 

memiliki nilai spiritual yang baik pula. Karena hal itu dapat dijadikan 

sebagai bekal untuk masa yang akan datang bagi mereka. Dan nilai spiritual 

dapat diperoleh dari kegiatan-kegiatan keagamaan salah satunya yaitu 

shalat. 

Nilai-nilai ibadah shalat seharusnya bisa tercermin dalam perilaku 

kehidupan sehari-hari sesudah melakukannya, sehingga ibadah shalat yang 

dilakukan bukan semata-mata melaksanakan kewajiban semata, tetapi 

sebagai kebutuhan hidup yang diharapkan dapat mengontrol semua perilaku 

dan sifat-sifat tercela. 

Sedangkan perilaku sendiri dalam Islam merupakan perbuatan 

manusia sebagai ekspresi atau ungkapan dari kondisi jiwa. Perilaku 

meskipun berpangkal dari jiwa, tetapi ia tidak terhenti didalam jiwa saja, 

melainkan tercermin dalam perbuatan. Untuk meraih kesempurnaan 

perilaku, seseorang harus melatih diri dan membiasakannya dalam 

                                                             
7
 Observasi pada saat pelaksanaan PPLK II di SMA Bakti Ponorogo pada tanggal 9 

Oktober-15 November 2017. 



11 
 

kehidupannya sehari-hari. Sebab perilaku seseorang bukanlah tindakan yang 

direncanakan pada saat-saat tertentu saja, namun perilaku merupakan 

keutuhan kehendak dan perbuatan yang melekat pada seseorang yang 

tampak pada perbuatannya sehari-hari. 

Berangkat dari latar belakang diatas, maka  peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Materi 

Shalat dan Kedisiplinan Melaksanakan Shalat terhadap Perilaku Siswa 

kelas X IPA di SMA Bakti Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019”. 

 

B. BATASAN MASALAH 

Banyak faktor atau variabel yang dapat ditindak lanjuti dalam 

pembahasan ini. Karena keterbatasan waktu, penelitian ini dibatasi pada 

permasalahan yang berkaitan dengan pemahaman materi shalat, kedisiplinan 

melaksanakan shalat siswa dan perilaku siswa kelas X di SMA Bakti 

Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. 

 

C. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah tersebut rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah: 

A. Adakah pengaruh pemahaman materi shalat terhadap perilaku siswa 

kelas  X IPA di SMA Bakti Ponorogo tahun ajaran 2018/2019?  
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B. Adakah pengaruh tingkat kedisiplinan melaksanakan shalat terhadap 

perilaku siswa kelas X IPA di SMA Bakti Ponorogo tahun ajaran 

2018/2019? 

C. Adakah pengaruh yang signifikan antara pemahaman materi shalat dan 

kedisiplinan melaksanakan shalat terhadap perilaku siswa kelas X IPA  

di SMA Bakti Ponorogo tahun ajaran 2018/2019? 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah, maka tujuan 

penelitian yang ingin dicapai yaitu: 

A. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman materi shalat terhadap 

perilaku siswa kelas X IPA di SMA Bakti Ponorogo tahun ajaran 

2018/2019. 

B. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kedisiplinan melaksanakan shalat 

terhadap perilaku siswa kelas X IPA di SMA Bakti Ponorogo tahun 

ajaran 2018/2019. 

C. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara pemahaman materi 

shalat dan kedisiplinan melaksanakan shalat terhadap perilaku siswa 

kelas X IPA di SMA Bakti Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. 
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E. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

A. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

untuk membantu penelitian tentang pengaruh pemahaman materi shalat 

dan kedisiplinan melaksanakan shalat terhadap perilaku siswa. 

B. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bemanfaat untuk: 

1. Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

koreksi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kedisiplinan siswa 

disekolah. 

2. Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

pemahaman materi shalat dan kedisiplinan serta perilaku siswa 

menjadi lebih baik. 

 

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Untuk memudahkan dalam penulisan, maka pembahasan dalam 

laporan penelitian ini penulis kelompokkan menjadi lima bab yang masing-
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masing bab terdiri dari sub bab yang berkaitan. Sistematika pembahasan 

penelitian ini adalah: 

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika pembahasan. 

Bab dua berisi landasan teori dan atau telaah penelitian terdahulu, kerangka 

berfikir, dan pengajuan hipotesis. 

Bab ketiga adalah metode penelitian yang berisi rancangan penelitian, 

populasi, sampel, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data, 

dan teknik analisis data. 

Bab keempat adalah hasil penelitian yang berisi gambaran umum lokasi 

penelitian, deskripsi data, analisis data (pengajuan hipotesis), interpretasi 

dan pembahasan. 

Bab kelima adalah penutupan yang berisi kesimpulan penelitian dan saran. 
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BAB II 

PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI, KERANGKA 

BERFIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. PENELITIAN TERDAHULU 

Dari beberapa judul penelitian terdahulu, ditemukan judul yang hampir 

sama dengan judul penelitian yang akan di bahas yaitu: 

1. Pertama, skripsi karya Dahri Indra Putra (2014) yang berjudul Pengaruh 

Pemahaman Materi Shalat Fardhu terhadap Kemampuan Melaksanakan 

Shalat Fardhu oleh Siswa SMP Muhammadiyah 2 Simpang Tiga 

Pekanbaru.
8
 Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui secara 

signifiksai antara pengaruh pemahaman materi shalat fardhu terhadap 

kemampuan melaksanakan shalat fardhu. Penelitian ini bersifat korelatif, 

didalam menganalisa menggunakan data interval. Hasil penelitiannya 

menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar rxy = 0.859 dengan rtabel yaitu 

0.297, artinya terdapat korelasi yang kuat atau tinggi, dengan demikian 

maka Ha diterima dan Ho ditolak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

ada pengaruh positif antara pemahaman materi ibadah shalat fardhu 

terhadap pelaksanaan shalat di SMP Muhammadiyah 2 Pekanbaru. 

Semakin baik pemahaman materi shalat fardhunya maka akan semakin 

baik juga pelaksanaan ibadah shalat fardhunya. 

                                                             
8
 Dahri Indra Putra, “Pengaruh Pemahaman Materi Shalat Fardhu Terhadap Kemampuan 

Melaksanakan Shalat Fardhu oleh Siswa SMP Muhammadiyah 2 Simpang Tiga Pekanbaru,” 

(Skripsi, UIN SUSKA RIAU, RIAU, 2014), v. 
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Dari pemaparan di atas terdapat kesamaan dengan penelitian yang 

penulis lakukan, yaitu sama-sama meneliti tenang pengaruh pemahaman 

shalat. Perbedaannya Dahri Indra Putra hanya menggunakan dua variabel 

dan peneliti menggunakan tiga variabel. Dahri meneliti pengaruh 

pemahaman materi shalat terhadap kemampuan siswa dalam 

melaksanakan shalat, sementara penulis meneliti pengaruh pemahaman 

materi shalat dan kedisiplinan melaksanakan shalat terhadap hasil belajar 

mata pelajaran PAI siswa. Lokasi penelitian yang dilakukan juga berbeda, 

Dahri meneliti siswa SMP Muhammadiyah 2 di Pekanbaru, sementara 

penulis meneliti siswa kelas X SMA Bakti di Ponorogo. 

2. Kedua, skripsi karya Mamluatul Mukaromah (2015) yang berjudul 

Korelasi antara Shalat Lima Waktu dengan Kedisiplinan Siswa Kelas VIII 

di MTs Negeri Tumpang Kabupaten Malang.
9
 Tujuan penelitian ini yaitu 

dapat mengetahui kegiatan keagamaan sholat lima waktu siswa, 

kedisiplinan siswa serta hubungan keduanya. Dalam penelitian ini untuk 

mengetahui adanya hubungan dari kedua variabel peneliti menggunakan 

program komputer SPSS 15.0 yang menunjukkan bahwa rhitung > rtabel 

dengan hasil rhitung 0,616 dan rtabel 0,334. Hal ini menunjukkan bahwa H0 

ditolak dan Ha diterima yang berarti bahwa sholat lima waktu (X) memiliki 

hubungan atau korelasi dengan kedisiplinan siswa (Y). Sehingga hubungan 

keduanya termasuk hubungan yang kuat. 

                                                             
9
 Mamluatul Mukaromah, “Korelasi antara Shalat Lima Waktu dengan Kedisiplinan 

Siswa Kelas VIII di MTs Negeri Tumpang Kabupaten Malang,” (Skripsi, UIN Maulana Malik 

Ibrahim, Malang, 2015), 66. 
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Dari deskripsi di atas terdapat persamaan dengan penelitian yang 

penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang kedisplinan siswa. 

perbedaannya adalah penelitian milik Mamluatul Mukaromah ini memiliki 

dua variabel, sedangkan penelitian yang penulis lakukan memiliki tiga 

variabel yakni tentang pemahaman materi shalat, kedisiplinan 

melaksanakan shalat dan hasil belajar mata pelajaran PAI. Lokasi 

penelitiannya pun juga berbeda, lokasi penelitian yang dilakukan oleh 

Mamluatul Mukaromah di MTsN Tumpang, Malang sedangkan peneliti 

melakukan penelitian di SMA Bakti Ponorogo. 

3. Ketiga, skripsi karya Muhayat Faiz Fadloli (2013) yang berjudul Korelasi 

Pembelajaran Akidah Akhlak dengan Perilaku Siswa Kelas V MI Ma’arif 

Sembego Depok Sleman.
10

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

seberapa besar korelasi antara pembelajaran Akidah Akhlak dengan 

perilaku siswa kelas V MI Ma’arif Sembego dan untuk mengetahui faktor 

penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan pembelajaran Akidah 

Akhlak. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dan untuk 

menganalisis data menggunakan korelasi pearson product moment. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran Akidah Akhlak cukup baik, 

hal ini menunjukkan bahwa ada korelasi yang cukup positif antara 

pembelajaran Akidah Akhlak dengan perilaku siswa. 

Dari uraian di atas terdapat persamaan dengan penelitian yang 

penulis lakukan, yaitu sama-sama meneliti tentang perilaku siswa. namun 

                                                             
10

 Muhayat Faiz Fadloli, “Korelasi Pembelajaran Akidah Akhlak dengan Perilaku Siswa 

Kelas V MI MA’ARIF Sembego Depok Sleman,” (Skirpsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 

2013), vii. 
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Muhayat meneliti fokus tentang pengaruh pembelajaran Akidah Akhlak 

terhadap perilaku siswa, sementara penulis fokus pada pengaruh 

pemahaman materi shalat dan kedisiplinan melaksanakan shalat terhadap 

perilaku siswa. Untuk menganalisis data Muhayat menggunakan korelasi 

pearson product moment, sementara penulis menggunakan regresi linier 

sederhana dan regresi linier berganda dengan 2 variabel bebas. 

 

B. LANDASAN TEORI 

1. Pemahaman Materi Shalat 

a. Pengertian Pemahaman Shalat 

Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya mengerti 

benar dalam suatu hal.
11

 Dalam pengertian lain pemahaman berarti 

kemampuan untuk menerjemahkan, menafsirkan, mengekstrapolasi 

(mengungkapkan makna dibalik suatu kalimat) dan menghubungkan di 

atas fakta atau konsep.
12

 

Menurut kamus ilmiah populer pemahaman berasal dari kata 

paham yang mendapat imbuhan pe- dan -an. Paham menurut bahasa 

artinya tanggap, mengerti benar, pandangan ajaran.
13

 Pemahaman 

didefinisikan proses berfikir dan belajar. Dikatakan demikian, karena 

untuk menuju ke arah pemahaman perlu diikuti dengan belajar dan 
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berfikir. Pemahaman merupakan proses perbuatan dan cara 

memahami.
14

 Sedangkan dalam teori taksonomi Bloom, kesanggupan 

memahami setingkat lebih tinggi dari pada pengetahuan. Namun, 

tidaklah berarti bahwa pengetahuan tidak dipertanyakan sebab untuk 

memahami, perlu lebih dahulu mengetahui atau mengenal.
15

 

Pemahaman suatu konsep dengan baik sangatlah penting bagi 

siswa, karena dalam memecahkan masalah siswa harus mengetahui 

aturan-aturan yang didasarkan pada konsep-konsep yang diperolehnya. 

Pemahaman atau komprehensi adalah tingkat kemampuan yang 

diharapkan terjadi atau siswa mampu memahami arti atau konsep, 

situasi serta fakta yang diketahuinya.
16

 Dalam hal ini, siswa tidak 

hanya hafal secara verbalitas, tetapi memahami konsep dari masalah 

atau fakta yang ditanyakan. Pemahaman bukan hanya sekedar 

mengingat fakta akan tetapi berkenaan dengan kemampuan 

menjelaskan, menerangkan, menafsirkan atau kemampuan menangkap 

makna atau arti suatu konsep. 

Shalat secara bahasa adalah do’a, sedangkan secara istilah 

adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan 

                                                             
14
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16
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yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam serta memenuhi 

beberapa syarat dan rukun yang telah ditetapkan.
17 

Pengertian shalat secara istilah menurut M. Maskuri 

Abdurrahman adalah ibadah yang terdiri dari beberapa ucapan dan 

tindakan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam,
18

 

ditambah dengan dilakukan seraya merendahkan diri, tunduk dan rasa 

mahabbah yang paling tinggi di hadapan Allah SWT. 

Jadi yang dimaksud dengan pemahaman shalat adalah 

kemampuan untuk menterjemahkan, menafsirkan, dan 

menghubungkan pengetahuan tentang ibadah yang tersusun dari 

beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram 

dan diakhiri dengan salam serta memenuhi beberapa syarat dan rukun 

yang telah ditetapkan. 

b. Dasar Pemahaman Shalat 

Perintah mengerjakan shalat dari Al-Qur’an dan Hadits sudah 

barang tentu mempunyai tujuan yang positif, kalau shalat dilaksanakan 

secara rutin maka shalat merupakan pendidikan manusia yang efektif, 

dapat memperbaharui dan memelihara jiwa serta memupuk 

pertumbuhan dan kesadaran. 

Bahkan dalam Al-Qur’an terdapat ancaman bagi orang-orang 

yang meninggalkan shalat, yaitu dalam surat Al-Ma’un ayat 4-5. 
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 (٤ -٥)املعون: ﴾٥﴿الَِّذْيَن ُىْم َعْن َصاَلِِتِْم َساُىْوَن  ﴾٤﴿فَ َوْيٌل لِّْلُمَصلِّْْيَ 
Artinya: “Maka celakalah bagi orang-orang yang melalaikan salat 

(yaitu) orang-orang yang lalai dalam salat.” (Q.S. Al-

Ma’un: 4-5)
19

 

Shalat sebagai salah satu ibadah maghdhah juga bertujuan 

untuk memperbaiki moral dan memperbaiki perubahan didalam 

kehidupan setiap orang. Shalat yang dikerjakan secara teratur lima hari 

semalam diharapkan dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji 

dan munkar. Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Al-Ankabut 

ayat 45, yang berbunyi: 

َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر...... )العنكبوت:   (٤٥ِإنَّ الصَّالََة تَ ن ْ
Artinya: “Sesungguhnya shalat itu mencegah perbuatan dan munkar.” 

(Q.S. Al-Ankabut: 45)
20

 

Hal ini bisa dipahami karena sehari semalam minimal lima kali 

manusia menghadap tuhannya dan tujuan ini akan tercapai manakala 

seseorang benar-benar telah melaksanakan salat dengan sebaik-

baiknya. 

c. Hukum Shalat 

Shalat merupakan salah satu rukun Islam yang kedua yang 

wajib dan harus dilaksanakan berdasarkan firman Allah SWT: 

لصَّالََة فَاذُْكُرْوا اهلَل ِقَياًما َوقُ ُعْوًدا َوَعَلى ُجنُ ْوِبُكْم فَِإَذا اْطَمْأنَ ْنُتْم فَِإَذا َقَضْيُتُم ا
 (۳۰۱َفأَِقْيُمْوا الصَّالََة ِإنَّ الصَّالََة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنْْيَ ِكَتابًا مَّْوقُ ْوتًا )النساء: 

Artinya: “Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), 

ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu 
                                                             

19
 Soenarjo, dkk., Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Depag RI, 2004), 1108. 

20
 Ibid., 635. 



22 
 

berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka 

dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya 

shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas 

orang-orang yang beriman.” (Q.S. An-Nisa’: 103)
21

 

Jadi shalat merupakan kewajiban setiap muslim (pemeluk 

agama Islam) baik laki-laki maupun perempuan dan shalat itu dapat 

mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. 

d. Syarat Wajib dan Syarat Sah Shalat 

Syarat wajib shalat adalah segala hal yang harus ada dan 

terjadi, sejak sebelum suatu kewajiban dilaksanakan, adapun syarat 

wajib shalat adalah:
22

 

1) Beragama Islam. 

2) Sudah baligh. 

3) Aqil (berakal) 

4) Sudah sampai dakwah Islam kepadanya. 

5) Suci dari hadas, haid dan nifas. 

6) Mampu melihat dan mendengar. 

7) Dalam keadaan terjaga dan sadar. 

Sedangkan syarat sahnya shalat yang harus dipenuhi oleh orang 

yang akan melaksanakan shalat adalah sebagai berikut:
23

 

1) Suci dari hadats besar dan kecil. 

2) Bersih badan, pakaian dan tempatnya dari najis. 
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3) Menutupi aurat, bagi laki-laki antara pusar dan lutut dan bagi 

wanita seluruh badannya kecuali muka dan dua telapak tangan. 

4) Sudah masuk waktu shalat. 

5) Mengetahui tata cara shalat. Maksudnya, mengerti dan bisa 

membedakan mana rukun dan mana sunnah shalat. 

6) Menghadap kiblat. 

e. Rukun Shalat 

Rukun shalat adalah bagian pokok yang harus dilakukan dalam 

shalat. Satu rukun saja tidak terpenuhi, maka shalat menjadi batal.
24

 

Adapun rukun-rukun shalat yaitu: 

1) Niat. 

2) Takbiratul ihram. 

3) Berdiri pada shalat fardhu. 

4) Membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. 

5) Ruku’. 

6) Bangun dari ruku’ dan berdiri tegak dan tuma’ninah. 

7) Sujud dengan muka (dahi dan hidung), kedua telapak tangan, 

kedua lutut dan ujung kedua telapak kaki. 

8) Duduk yang akhir dengan membaca tahiyat atau tasyahud. 

9) Membaca salam.
25
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f. Gerakan dan Bacaan Shalat 

Adapun gerakan dan bacaan shalat adalah sebagai berikut: 

1) Berniat dalam hati. Untuk membantu meyakinkan hati, maka niat 

dilafalkan. Lafal niat dalam bahasa Arab adalah sebagai berikut: 

َلِة اََداًء ِاَماًما/َمْأُمْوًما لِلّ   ِو ُاَصلِّى فَ ْرَض الظُّْهِر اَْربََع رََكَعاٍت ُمْستَ ْقِبَل اْلِقب ْ
 تَ َعاَل 

Artinya: “Aku niat shalat dhuhur empat rakaat menghadap qiblat 

(sebagai imam atau ma’mum) karena Allah Ta’ala.” 

2) Takbiratul Ihram 

ْهُت ِو َكثِي ْرًا َوُسْبَحاَن اهلِل ُبْكرًَة َوَأِصْيالً. ِإِّنِّْ وَ بَ ُر َكبِي ْرًا َواْلَْْمُد لِلّ  َاهلُل اَكْ  جَّ
ًفا ُمْسِلًما َوَما أَنَا ِمَن  َوْجِهَي لِلَِّذْي َفطََر السََّماَواِت َواْْلَْرَض َحِني ْ

. ِإنَّ َصاَلِتْ َوُنُسِكْي َوََمَْياَي َوََمْيَ  . اَي َوََمَاِتْ لِلّ  اْلُمْشرِِكْْيَ ِو َربِّ اْلَعاَلِمْْيَ
 اَلَشرِْيَك لَُو َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوأَنَا ِمَن اْلُمْسِلِمْْيَ 

Artinya: “Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya. Segala puji 

yang sebanyak-banyaknya bagi Allah. Maha Suci Allah 

pada pagi dan petang hari. Aku menghadapkan wajahku 

kepada Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi 

dengan segenap kepatuhan dan kepasrahan diri, dan aku 

bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan-

Nya. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan 

matiku hanyalah kepunyaan Allah, Tuhan semesta alam, 

yang tiada satu pun sekutu bagi-Nya. Dengan semua 

itulah aku diperintahkan dan aku adalah termasuk 

orang-orang yang berserah diri (muslim).” 

Setelah membaca takbiratul ihram tangan kiri diletakkan di 

bawah dada atau antara dada dan perut dan tangan kanan 

diletakkan di atas tangan kemudian pandangan mata diarahkan ke 

tempat sujud selama pelaksanaan sholat. 
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3) Membaca Surat Al-Fatihah 

Membaca surat Al-Fatihah merupakan salah satu rukun 

sholat, kemudian dianjurkan membaca surat lain seperti Al-Kafirun 

dan Al-Baqoroh.
26

 

4) Ruku’ 

Ialah membungkukkan badan lebih kurang 90° dan 

membaca do’a: 

 ُسْبَحاَن َرِّبَِّ اْلَعِظْيِم َوِِبَْمِدهِ 
Artinya: “Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung Dan Dengan Memuji-

Nya.” 

5) I’tidal 

Yaitu berdiri setelah melakukan ruku’ dengan 

mengucapkan: 

َدهُ   َسََِع اهللُ ِلَمْن َحَِ
Artinya: “Allah Maha Mendengar dengan orang-orang yang 

memujinya.” 

I’tidal diawali dengan membaca tasmi’ kemudian membaca 

do’a i’tidal: 

َلَك اْلَْْمُد ِمْلُء السََّمَواِت َوِمْلُء ااْلَْرِض َوِمْلُء َماِشْئَت ِمْن َشْيٍئ رَب ََّنا 
 بَ ْعدُ 

Artinya: “Wahai Tuhan kami, kepunyaan-Mulah segala puji, 

sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apa yang 

Engkau kehendaki setelah itu.” 
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Pada rakaat kedua shalat subuh, setelah i’tidal disunnahkan 

membaca do’a qunut: 

 ُهمَّ اْىِدِِنْ ِفْيَمْن َىَدْيَت َوَعاِفِِنْ ِفْيَمْن َعافَ ْيَت َوتَ َولَِِّنْ فِْيَمْن تَ َولَّْيتَ اَللّ  
َوبَارِْك ِلْ ِفْيًما اَْعطَْيَت َوِقْيِِنْ َشرََّما َقَضْيَت فَِانََّك تَ ْقِضْى َواَل يُ ْقَضى 

َوالَْيَت َواَل يَِعزُّ َمْن َعاَدْيَت تَ َبارَْكَت رَب ََّنا َوتَ َعالَْيَت  َعَلْيَك َواِنَُّو الََيِذلُّ َمنْ 
َك َواَتُ ْوُب اِلَْيَك َوَصلَّى اهلُل َعَلى َقَضْيَت َوَاْستَ ْغِفرُ  افَ َلَك اْلَْْمُد َعَلى مَ 

 َسيِِّدنَا َُمَمٍَّد النَِّبِّ ااْلُمِّيٍّ َوَعَلى آلِِو َوَصْحِبِو َوَسلَّمَ 
Artinya: “Ya Allah tunjukkanlah akan daku sebagaimana mereka 

yang telah Engkau tunjukkan. Dan berilah kesehatan 

kepadaku sebagaimana mereka yang Engkau telah 

berikan kesehatan. Dan peliharalah daku sebagaimana 

orang yang telah Engkau peliharakan. Dan berilah 

keberkatan bagiku pada apa-apa yang telah Engkau 

karuniakan. Dan selamatkan aku dari bahaya kejahatan 

yang Engkau telah tentukan. Maka sesungguhnya 

Engkaulah yang menghukum dan bukan kena hukum. 

Maka sesungguhnya tidak hina orang yang Engkau 

pimpin. Dan tidak mulia orang yang Engkau 
memusuhinya. Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami dan 

Maha tinggi Engkau. Maha bagi Engkau segala pujian di 

atas yang Engkau hukumkan Ku memohon ampun dari 

Engkau dan aku bertaubat kepada Engkau. (Dan semoga 

Allah) mencurahkan rahmat dan sejahtera ke atas 

junjungan kami Nabi Muhammad, keluarga dan 

sahabatnya.” 

6) Sujud, dan membaca: 

 َوِِبَْمِدهِ  ُسْبَحاَن َرِّبَِّ ااْلَْعَلى
Artinya: “Maha suci Tuhanku yang Maha Tinggi, dan dengan 

segala puji-Nya.” 
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7) Duduk tasyahud dengan membaca: 

 َربِّ اْغِفْرِلْ َواْرََحِِْنْ َواْجبُ ْرِّنْ َواْرفَ ْعِِنْ َواْرزُْقِِنْ َواْىِدِّنْ َوَعاِفْيِِنْ َواْعُف َعِنِّْ 
Artinya: “Wahai Tuhanku ampunilah dosaku, kasihanilah aku, 

angkatlah derajatku, berilah aku rizki, berilah aku 

petunjuk dan berilah aku kesehatan, dan maafkanlah 

segala kesalahanku.” 

8) Tahiyat 

Kemudian sujud dan membaca tasbih lagi seperti sujud 

pertama. 

Selesaikanlah rakaat pertama. Kemudian disusul rakaat 

kedua dengan bacaan yang sama seperti bacaan pada rakaat 

pertama dan diakhiri dengan duduk tasyahud dengan membaca 

tahiyat awal untuk shalat 4 rakaat dan 3 rakaat: 

اَلُم َعَلْيَك اَي َُّها النَِّبُّ اَلتَِّحيَّاُت اْلُمَبارََكاُت الصََّلَواُت الطَّيَِّباُت لِلّ   ِو, السَّ
, َأْضَهُد اَْن آل  َنا َوَعَلى ِعَباِداهلِل الصَّاْلِِْْيَ اَلُم َعَلي ْ َوَرَْحَُة اهلِل َوبَ رََكاتُُو, السَّ

ُهمَّ َصلِّ َعَلى َسيِِّدنَا َُمَمٍَّد ًدا َرُسْوُل اهللُ, اَللّ  َو ِإالَّ اهلُل َوَاْشَهُد َأنَّ َُمَمَّ إِل  
 َوَعَلى آِل َسيِِّديْ َنا َُمَمَّدٍ 

Artinya: “Segala kehormatan, keberkahan, kebahagiaan, dan 

kebaikan bagi Allah. Salam dan berkah-Nya kupanjatkan 

kepadamu wahai Nabi Muhammad. Salam keselamatan 

semoga tetap untuk kami seluruh hamba yang shaleh-

shaleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, 

dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan 

Allah. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi 

Muhammad.” 

Selesai tahiyat awal langsung berdiri untuk melanjutkan 

rakaat ketiga. Setelah berdiri tegak membaca surat Al-Fatihah, 

ruku’, i’tidal, dan dua sujud kemudian berdiri lagi. Setelah selesai 
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melanjutkan rakaat ketiga sama dengan pelaksanaan rakaat 

pertama, kemudian melanjutkan rakaat yang keempat dengan 

membaca surat Al-Fatihah, ruku’, i’tidal, dan dua sujud kemudian 

duduk tahiyat akhir. 

9) Membaca tahiyat akhir 

نَا اِبْ رَاِىْيَم َوَعَلى آِل َسيٍِّدنَا اِبْ رَاِىْيَم َوبَارِْك َعَلى َكَما َصلَّْيَت َعَلى َسيِّدِ 
ِدنَا َُمَمٍَّد َكَما بَ رَْكَت َعَلى َسيِِّدنَا اِبْ رَاِىْيَم َوَعَلى َسيِِّدنَا َُمَمٍَّد َوَعَلى آِل َسيِّ 

ْيدٌ  ْيُد َّمَِّ  آِل َسيِِّديْ َنا اِبْ رَاِىْيَم ِف اْلَعاَلِمْْيَ إِنََّك َحَِ
Artinya: “Sebagaimana pernah Engkau beri rahmat kepada Nabi 

Ibrahim dan keluarganya. Dan limpahkanlah berkah 

kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. 

Sebagaimana Engkau telah memberkahi Ibrahim dan 

keluarganya. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha 

Terpuji.” 

10) Salam 

Setelah selesai membaca do’a tahiyat akhir ucapkanlah 

salam dengan menggerakkan kepala ke kanan (untuk salam 

pertama) dan ke kiri (untuk salam kedua). Salam pertama 

hukumnya wajib, sedangkan salam kedua hukumnya sunnah. 

Bacaannya adalah: 

اَلُم َعَلْيُكْم َوَرَْحَُة اهلِل َوبَ رََكاتُوُ   السَّ
Artinya: “Semoga keselamatan, rohmat dan berkah Allah selalu 

tercurah untuk kamu sekalian.”
27
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g. Hal-hal yang Membatalkan Shalat 

Hal-hal yang membatalkan shalat yaitu: 

1) Berbicara dengan sengaja. 

2) Bergerak yang banyak (yang bukan termasuk rukun). 

3) Hadats. 

4) Perubahan niat. 

5) Membelakangi kiblat (tidak menghadap kiblat). 

6) Makan dan minum. 

7) Batuk-batuk yang disengaja dan ketawa-ketawa. 

8) Riddah (keluar dari Islam)
28

 

h. Waktu-waktu Shalat 

Dalam Al-Quran, Allah SWT menegaskan bahwa shalat yang 

difardhukan itu mempunyai waktu tertentu. Allah SWT berfirman: 

 َفأَِقْيُموا الصَّالََة ِإنَّ الصَّالََة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنْْيَ ِكَتابًا َمْوقُ ْوتًا
Artinya: “Dan dirikanlah shalat, sesungguhnya shalat itu adalah 

fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang 

beriman.” (Q.S. An-Nisa’: 103)
29

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hendaklah kita mengerjakan 

shalat dengan sempurna pada waktunya yang telah ditentukan, yaitu 

lima kali dalam sehari semalam.
30
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Mengenai waktu shalat ada hadits yang menjelaskan secara 

rinci mengenai hal itu, di antaranya hadits riwayat Imam Ahmad bin 

Hanbal: 

َوْقُت الظُّْهِر اَِذا زَاَلِت الشَّْمُس وََكاَن ِظلُّ الرَُّجِل َكطُْولِِو َما َلَْ ََيُْضِر اْلَعْصِر, 
َوَوْقُت اْلَعْصِر َماَلَْ َتْصَفرِّ الشَّْمُس, َوَوْقُت الصَّالَِة اْلَمْغِرِب َما َلَْ يَِغِب 

َفُق, َوَوْقُت َصالَِة اْلِعَشاِء ِاَل ِنْصفِ  ْيِل ااْلَْوَسِط, َوَوْقُت َصالَِة الصُّْبِح الَّ  الشَّ
ِمْن طُُلْوِع اْلَفْجِر َماَلَْ َتْطُلِع الشَّْمُس. َفِاَذا طََلَعِت الشَّْمُس َفأْمِسْك َعِن 

 الصَّالَِة فَِإن ََّها َتْطُلُع بَ ْْيَ قَ ْرَِّنْ َشْيطَاٍن اَْو َمَع قَ ْرَِّنْ َشْيطَاٍن )رواه اَحد(
Artinya: “Waktu dzuhur ialah apabila telah tergelincir matahari 

hingga terjadilah bayangan seseorang itu sama panjangnya, 

selama belum datang lagi waktu ashar selama belum kuning 

matahari. Dan waktu maghrib selama belum terbenam 

syafaq dan waktu isya hingga separuh malam. Dan waktu 

shalat shubuh dari terbit fajar selama belum terbit matahari. 

Apabila terbit matahari maka janganlah kamu bershalat 

karena sesungguhnya matahari itu terbit di antara dua 

tanduk setan."
31

 

Dari hadits di atas, dalam menetapkan waktu shalat fardhu yang 

lima dapat diambil beberapa pengertian, yaitu: 

1) Shalat Dhuhur 

Permulaan shalat dhuhur adalah dari saat tergelincirnya 

matahari dari pertengahan langit dan ketika bayangan sesuatu 

(seperti lidi ditegakkan) sama panjang, selain daripada bayangan 

yang direbahkan ke timur sekitar jam 12.00 WIB-15.00 WIB. 

Apabila bayangan benda itu semakin pendek, berarti 

matahari belum tergelincir. Jika bayang matahari itu tetap (tidak 
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bertambah dan berkurang dari panjang benda tersebut), maka 

matahari pas di istiwa'. Kemudian jika bayang itu mulai bertambah 

panjang berarti matahari telah tergelincir (condong ke barat) dan 

masuklah waktu dhuhur.
32

 

2) Shalat Ashar 

Permulaan shalat ashar di kala bayangan sesuatu telah 

sepanjang badannya, yakni mulai dari berakhir waktu dhuhur dan 

akhirnya hingga terbenamnya matahari sekitar jam 15.00 WIB-

18.00 WIB. 

3) Shalat Maghrib 

Waktu maghrib bermula dari terbenamnya matahari secara 

sempurna hingga hilang syafaq merah (cahaya merah di kaki langit 

di sebelah barat). 

Shalat maghrib memiliki waktu yang sangat pendek dan 

tidak disunnahkan mengakhirkan shalat maghrib sampai 

menghilangnya awan merah sekitar jam 18.00 WIB-19.00 WIB.
33

 

4) Shalat Isya’ 

Waktu isya’ adalah dari hilang syafaq merah hingga 

separuh malam. Dalam riwayat lain, awal waktu isya’ adalah dari 

terbenamnya syafaq merah sampai terbit fajar sekitar jam 19.00 

WIB-04.00 WIB.
34
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5) Shalat Subuh 

Shalat subuh dimulai dari terbit fajar Shiddiq (garis putih 

yang melintang dari selatan ke utara di kaki langit sebelah timur) 

hingga matahari sempurna terbit. Dengan terbitnya fajar Shiddiq 

maka berakhirlah waktu isya’ dan mulailah waktu subuh sekitar 

jam 04.30 WIB-05.30 WIB.
35

 

 

2. Kedisiplinan Melaksanakan Shalat 

a. Pengertian Kedisiplinan Melaksanakan Shalat 

Kedisiplinan shalat merupakan istilah yang tersusun dari kata 

kedisiplinan dan shalat. Kata kedisiplinan berasal dari kata dasar 

disiplin yang mempunyai arti tata tertib, ketaatan (kepatuhan) kepada 

peraturan.
36

 

Ditinjau dari asal kata, kata disiplin berasal dari bahasa latin 

discere yang memiliki arti belajar. Dari kata ini, kemudian muncul kata 

disciplina yang berarti pengajaran atau pelatihan. Seiring 

perkembangan waktu, kata disciplina juga mengalami perkembangan 

makna. Kata disiplin sekarang ini dimaknai secara beragam. Ada yang 

mengartikan disiplin sebagai kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk 

pada pengawasan dan pengendalian. Ada juga yang mengartikan 

disiplin sebagai latihan yang bertujuan mengembangkan diri agar dapat 

berperilaku tertib. Disiplin merupakan pengaruh yang dirancang untuk 
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membantu anak mampu menghadapi lingkungan. Disiplin tumbuh dari 

kebutuhan menjaga keseimbangan antara kecenderungan dan 

keinginan individu untuk berbuat agar memperoleh sesuatu, dengan 

pembatasan atau peraturan yang diperlukan oleh lingkungan terhadap 

dirinya.
37

 

Disiplin merupakan sesuatu yang berkenaan dengan 

pengendalian diri seseorang terhadap bentuk-bentuk aturan. Peraturan 

dimaksud dapat ditentukan oleh orang yang bersangkutan maupun 

berasal dari luar.
38

 Selanjutnya pengertian disiplin menunjuk kepada 

kepatuhan seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena 

di dorong oleh adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya.
39

 

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa disiplin 

adalah suatu kondisi yang tercipta melalui proses latihan yang 

dikembangkan menjadi serangkaian perilaku yang di dalamnya 

terdapat unsur-unsur ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, ketertiban dan 

semua itu dilakukan sebagai tanggung jawab yang bertujuan untuk 

mawas diri. 

Sedangkan shalat secara bahasa berarti doa, menurut ahli fikih 

shalat diartikan sebagai ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan tubuh 

yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang 
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dimaksudkan sebagai media peribadatan kepada Allah berdasarkan 

syarat yang telah ditentukan.
40

 

b. Dasar Kedisiplinan Shalat  

Disiplin merupakan kunci sukses, karena dengan disiplin orang 

bisa berbuat sesuatu, menyelesaikan suatu pekerjaan dan akan 

membawa hasil sesuai yang diinginkan. Melalui sikap disiplin orang 

dapat belajar berperilaku dengan cara yang diterima masyarakat, dan 

hasilnya dapat diterima oleh anggota kelompok sosial mereka. 

Ajaran Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk 

menerapkan disiplin dalam berbagai aspek baik dalam beribadah, 

belajar dan kehidupan lainnya. Perintah untuk berlaku disiplin secara 

implisit termaktub dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa’ ayat 

103: 

فَِإَذا َقَضْيُتُم الصَّالََة فَاذُْكُرْوا اهلَل ِقَياًما َوقُ ُعْوًدا َوَعَلى ُجنُ ْوِبُكْم فَِإَذا اْطَمْأنَ ْنُتْم 
)النساء:  َفأَِقُمْوا الصَّالََة ِإنَّ الصَّالََة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنْْيَ ِكَتابًا مَّْوقُ ْوتً 

۳۰۱) 
Artinya: “Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat (mu), 

ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu 

berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka 

dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya 

shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas 

orang-orang yang beriman.” (Q.S. An-Nisa’: 103)
41
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Aspek kedisiplinan shalat diantaranya: 

1) Kontinuitas (frekuensi) dalam menjalankan shalat 

Kontinu adalah “berkesinambungan, berkelanjutan terus 

menerus.”
42

 Dalam hal ini shalat berjamaah berfungsi sebagai 

metode pengulangan dimana potensi spiritual yang berisikan 

elemen-elemen karakter atau sifat-sifat mulia itu diasah dan 

diulang-ulang, sehingga akan terjadi proses behaviorisme yang 

mengarah pada internalisasi karakter. Sifat-sifat Allah SWT yang 

dibaca ketika shalat seperti: niat shalat, takbiratul ihrom, surat Al-

Fatihah, ruku' dan sujud memiliki input material berupa suara hati 

yang fitrah, spiritual kapital pemberian Allah SWT. Sikap yang 

dihasilkan antara lain: kemandirian, kerendahan hati, semangat dan 

keikhlasan.
43

 

2) Perhatian dalam menjalankan shalat 

Perhatian adalah pendayagunaan kesadaran untuk 

menyertai sesuatu aktivitas.
44

 Kartini Katono menjelaskan “bahwa 

perhatian merupakan reaksi umum dari organisme kesadaran, yang 

menyebabkan bertambahnya aktivitas, daya konsentrasi, dan 

pembatasan kesadaran terhadap suatu objek”.
45

 

Ibnu Katsir berpendapat tentang kewajiban untuk perhatian 

dalam menjalankan shalat fardhu, bahwa Allah SWT telah 
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memerintahkan untuk memelihara shalat pada masing-masing 

waktunya, memelihara sebagai ketentuannya dan melaksanakannya 

secara tepat waktunya.
46

 

3) Semangat dalam melaksanakan shalat 

Semangat artinya mendorong kekuatan badan untuk 

berkemampuan, bersikap, berperilaku, bekerja dan bergerak.
47

 

Proses dan kegiatan shalat akan berlangsung optimal 

apabila seseorang secara psikologis dan fisiologis sudah siap dan 

disertai dengan kepuasan dalam pengamalan emosional. Sedang 

semangat adalah sebagai perubahan tenaga di dalam diri atau 

pribadi seseorang yang ditandai dengan dorongan afeksi dan 

reaksi-reaksi dalam usaha mencapai tujuan.
48

 

Yang dimaksud dengan semangat melaksanakan shalat 

fardhu adalah bahwa Allah SWT telah mewajibkan atas hamba-

Nya menunaikan shalat dan mewajibkan atas mereka menunaikan 

tepat pada waktu yang telah ditentukan. Seseorang tidak boleh 

mengerjakan shalat fardhu selain pada waktu yang telah 

ditentukan, kecuali bila ada alasan tertentu yang telah disyariatkan. 

Misalnya ketiduran, lupa dan sebagainya.
49
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Jadi kedisiplinan shalat adalah kepatuhan seseorang untuk 

menjalankan shalat baik ketepatan waktu maupun cara 

pelaksanaannya. 

c. Tujuan Kedisiplinan Shalat 

Tujuan dari disiplin secara menyeluruh adalah untuk membina 

anak agar menguasai dirinya.
50

 Penguasaan diri itu mempunyai 

manfaat macam-macam, misalnya untuk mencapai sesuatu keinginan 

pribadi, atau menjaga nama baik dengan tidaknya melakukan hal-hal 

yang bertentangan dengan aturan yang sudah tetapkan. Menanamkan 

kedisiplinan biasanya menjadi tujuan pokok dalam membina anak. 

Tujuan utamanya adalah membuat kedisiplinan dengan memberikan 

pola tingkah laku yang baik dan benar serta untuk mengembangkan 

control dan arah, misalnya berbuat sesuatu tanpa harus diarahkan oleh 

orang lain (kontrol eksternal). Kontrol eksternal sikap terbentuk dalam 

diri seseorang berupa norma-norma, ukuran, atau aturan-aturan. Orang 

tua secara terus menerus wajib menanamkan dan mengembangkan 

sikap ini.
51

 

Tumbuhnya sikap kedisiplinan bukan merupakan peristiwa 

mendadak yang terjadi seketika. Kedisiplinan yang terjadi pada diri 

seseorang tidak dapat tumbuh tanpa adanya intervensi dari pendidik, 

dan itupun dilakukan secara bertahap, sedikit demi sedikit.
52

 Untuk 
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kepentingan tersebut, dalam rangka mendisiplinkan peserta didik, guru 

harus mampu menjadi pembimbing, contoh atau teladan, pengawas dan 

pengendali seluruh perilaku peserta didik.
53

 

Disiplin akan lebih mudah ditegakkan bilamana timbul dari 

kesadaran setiap anak, tidak ada paksaan dari orang tua atau guru 

sebagai pemimpin, sehingga anak dalam melakukan disiplin karena 

ada kesadaran dari anak itu sendiri. Selain itu anak tahu kegunaan dari 

disiplin.
54

 

Disiplin yang sudah ada pada diri peserta didik akan dapat 

terwujud dengan baik apabila dibina sejak dini, sejak usia muda, 

dimulai dari lingkungan keluarga dan pendidikan. Sebab disiplin 

dikatakan sebagai alat pendidikan anak, dengan disiplin anak dapat 

membentuk sikap teratur dan mentaati norma aturan yang ada, untuk 

itu disiplin sudah bisa dibiasakan dalam kehidupan anak sejak usia 

dini.
55

 

Berpijak dari berbagai tujuan yang dikemukakan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa tujuan kedisiplinan shalat adalah agar membuat 

anak terlatih dan terkontrol dalam shalat. Suatu ibadah yang harus 

dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, shalat yang 

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan merupakan bentuk latihan 
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yang sempurna dan membangkitkan kesadaran kedisiplinan dan rasa 

tanggung jawab yang tinggi. 

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kedisiplinan Shalat 

Setiap orang tua dan guru ingin membina anak-anaknya agar 

menjadi orang yang baik, mempunyai kepribadian yang kuat, sikap 

mental yang sehat dan etika yang mulia serta terpuji. Semua itu dapat 

diusahakan melalui pendidikan, sebagai jalan yang dapat membawa 

anak didik kepada kehidupan etika, sehingga mampu berperilaku 

sesuai dengan nilai-nilai moral. Agar nilai-nilai agama dapat dipatuhi 

oleh anak dengan kesadaran tanpa adanya paksaan, supaya datang dari 

dirinya sendiri, maka pendidikan agama harus diberikan secara terus 

menerus baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun lingkungan 

masyarakat. Ketiga lingkungan penentu inilah yang akan membentuk 

perilaku seorang anak. 

Lingkungan pendidikan adalah tempat berlangsungnya 

pendidikan, khususnya pada tiga lingkungan utama pendidikan, yaitu 

keluarga, sekolah dan masyarakat. Seperti diketahui lingkungan 

pendidikan pertama dan utama adalah keluarga. Makin bertambah usia 

seseorang, peranan lingkungan pendidikan lainnya (yakni sekolah dan 

masyarakat) semakin penting meskipun pengaruh lingkungan keluarga 

masih tetap berlanjut.
56
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1) Lingkungan Keluarga 

Dalam lingkungan keluarga inilah pertama kali anak 

dikenalkan pada masalah pendidikan. Oleh sebab itu keluarga atau 

orang tua dikatakan sebagai pendidik utama yang pertama. Akan 

dibentuk seperti apakah anak tersebut adalah tergantung pada pola 

pengasuhan orang tua. Karena dari faktor keturunan atau sifat dasar 

anak, maka kebiasaan yang terjadi adalah anak itu selalu meniru 

atau mencontoh pada sikap dan perilaku orang tuanya.
57

 

2) Lingkungan Sekolah 

Guru yang masuk dalam kelas, membawa seluruh unsur 

kepribadiannya, agamanya, akhlaknya, pemikirannya, sikapnya dan 

ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Penampilan guru, pakaiannya, 

cara bicara, bergaul bahkan emosi dan keadaan jiwanya termasuk 

ideologi pemahaman yang dianut akan terbawa tanpa sengaja 

ketika berhadapan dengan siswa. Seluruhnya itu akan terserap oleh 

siswa tanpa disadari oleh guru dan orang tua. Alangkah indahnya 

guru-guru tersebut mempunyai sikap disiplin sehingga siswa 

kagum dan mampu meniru perilaku gurunya.
58

 

3) Lingkungan Masyarakat 

Peran masyarakat dalam proses pendidikan sangat besar 

artinya. Terutama kebudayaan yang ada dalam masyarakat 

mempunyai dampak tersendiri bagi perkembangan anak. Apabila 
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kebudayaan tersebut mempunyai dampak yang negatif terhadap 

perkembangan jiwa anak, maka masyarakat harus berperan serta 

menanggulanginya, sehingga anak dapat mengambil nilai-nilai 

luhur yang ada dalam masyarakatnya.
59

 

Suatu hal yang sangat esensial dalam semangat disiplin yaitu 

hormat dan patuh pada peraturan. Di satu sisi seorang anak didik harus 

belajar mematuhi aturan, belajar melaksanakan apa yang menjadi 

tugasnya, karena ia wajib berbuat demikian. Pembiasaan seperti ini 

yang tidak dipenuhi secara lengkap dalam keluarga dan harus 

dibebankan pada lembaga lain, yaitu sekolah. Ketika peraturan-

peraturan di sekolah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan 

dikenakan sanksi bagi yang melanggarnya, niscaya akan terbinalah 

sikap disiplin pada diri anak didik. 

Dari uraian di atas jelaslah bahwa kedisiplinan dalam shalat 

hendaknya dimiliki oleh setiap manusia, yang akhirnya nanti dapat 

menjadi kebiasaan dalam setiap aktivitasnya. Apabila cara belajar yang 

disiplin itu sudah menjadi kebiasaan maka, dalam kewajiban 

menjalankan shalat bukan lagi menjadi beban melainkan sudah 

dianggap sebagai kebutuhan hidupnya. 
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3. Perilaku Siswa 

a. Pengertian Perilaku 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perilaku merupakan 

keadaan manusia pada umumnya, yaitu kebiasaan bagaimana cara 

berbuat.
60

 Perilaku dalam bahasa Inggris disebut “behaviour” artinya 

kelakuan, tindak tanduk. 

M Ichsan mengatakan bahwa perilaku adalah suatu proses 

keadaan mental seseorang yang mendorong dirinya untuk berbuat 

sesuatu. Dalam proses ini timbul pemahaman disertai pembentukan 

keinginan dan tujuan lebih lanjut menentukan rasa menerima atau 

menolak rangsangan dari luar sehingga menjadi ciri-ciri seseorang 

dalam melakukan perbuatan tertentu, baik yang dilakukan secara sadar 

atau tidak sadar karena menjadi kebiasaan rutin sehari-hari. 

Setiap orang pada umumnya sulit untuk melepaskan perasaan 

senang dan tidak senang dari persepsi dan perilakunya ketika 

berinteraksi dengan suatu obyek tertentu. Dalam mental seseorang 

selalu ada mekanisme mental yang mengevaluasi, membentuk 

pandangan, mewarnai perasaan, ikut menentukan kecenderungan 

perilaku seseorang terhadap manusia atau sesutau yang sedang 

dihadapi, bahkan terhadap diri sendiri. Pandangan dan perasaan 

dipengaruhi oleh ingatan kita akan masa lalu, oleh apa yang kita 

ketahui dan kesan kita terhadap apa yang sedang kita hadapi. 
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Itulah fenomena sikap yang timbulnya tidak saja ditentukan 

oleh keadaan obyek yang sedang kita hadapi tetapi juga berkaitan 

dengan pengalaman-pengalaman masa lalu, situasi saat ini, dan 

harapan-harapan untuk masa yang akan datang. Untuk selalu dapat 

bersikap positif, seseorang perlu dilatih sejak kecil dengan 

pengalaman-pengalaman yang positif dan dibiasakan menghadapi 

persoalan-persoalan dengan persepsi positif juga. 

Menurut Thurstone, Likert dan Osgood, sikap adalah suatu 

bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu 

obyek adalah perasaan mendukung atau memihak (favorable) maupun 

perasaan tidak mendukung dan tidak memihak (unfavorable) pada 

obyek tersebut. 

Sementara menurut La Piere yang dikutip oleh Azwar bahwa 

sikap lebih diartikan sebagai suatu pola perilaku tendensi atau kesiapan 

antisipasif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial 

atau secara sederhana sikap adalah stimuli sosial yang telah 

terkondisikan.
61

 

Sikap seseorang terhadap suatu obyek umumnya dipengaruhi 

oleh nilai-nilai yang dianut dan melatar belakangi seseorang tersebut 

sebagai pengalaman hidupnya. Orang yang telah tertanam dan 

terkristal nilai-nilai tertentu dalam mental atau kepribadiannya, 
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tentunya dalam menghadapi dan merespon sesuatu tersebut diwarnai 

oleh nilai-nilai yang diyakininya. 

Secara etimologis perilaku artinya setiap tindakan menusia atau 

hewan yang dapat dilihat.
62

 Para ahli membedakan dua macam tingkah 

laku yakni tingkah laku intelektual dan tingkah laku mekanistis.
63

 

Tingkah laku intelektual adalah sejumlah perbuatan yang dikerjakan 

seseorang yang berhubungan dengan kehidupan jiwa dan intelektual. 

Ciri-ciri utamanya adalah berusaha mencapai tujuan etrtentu. 

Sedangkan tingkah laku mekanistis atau reflex adalah respon-respon 

yang timbul pada manusia secara mekanistis dan tetap, seperti kedipan 

mata sebab terkena cahaya dan gerakan-gerakan perangsang yang kita 

lihat pada anak-anak, seperti menggerakkan kedua tangan dan kaki 

secara terus menerus tanpa aturan. 

Perilaku adalah suatu perbuatan atau aktivitas atau sembarang 

respons baik itu reaksi, tanggapan, jawaban atau itu balasan yang 

dilakukan oleh suatu organisme. Secara khusus pengertian perilaku 

adalah bagian dari suatu kesatuan pola reaksi. Perilaku menurut 

Walgito adalah suatu aktivitas yang megalami perubahan dalam diri 

individu. Perubahan itu diperoleh dalam segi kognitif, afektif dan 

psikomotorik.
64
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Dari beberapa uraian di atas nampak jelas bahwa perilaku 

adalah kegiatan atau aktivitas yang melingkupi seluruh aspek 

jasmaniah dan rohaniah yang bisa dilihat. Perilaku adalah merupakan 

keadaan manusia pada umumnya, yaitu kebiasaan bagaimana cara 

berbuat. 

b. Perkembangan Perilaku 

Perkembangan pribadi manusia menurut ilmu psikologi 

berlangsung sejak terjadinya konsepsi sampai mati, yaitu sejak 

terjadinya pertemuan sperma dan sel telur (konsepsi) sampai mati, 

individu senantiasa mengalami perubahan-perubahan atau 

pertumbuhan.
65

 Pembentukan yang dimaksud di atas adalah suatu 

proses tertentu terus menerus dan proses yang menuju kedepan dan 

tidak begitu saja dapat diulang kembali, atau secara umum diartikan 

sebagai serangkaian perubahan dalam susunan yang berlangsung 

secara teratur, progresif, jalin menjalin, dan terarah kepada 

kematangan dan kedewasaan. 

Adapun perkembangan perilaku anak yang dimaksud di sini 

yaitu anak pada masa puber dan remaja (antara umur 13-18). Pada 

masa puber ini anak banyak mengalami perubahan-perubahan fisik 

yang sangat mempengaruhi perilaku anak. Masa ini pula yang 

diistilahkan oleh Alisuf Sabri dalam bukunya dengan masa negatif 

yang diekspresikan sebagai (1) negatif dalam prestasi, baik jasmani 
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maupun prestasi mental (2) negatif dalam sikap sosial, baik dalam 

bentuk menarik diri dari masyarakat maupun dalam bentuk agresif 

terhadap masyarakat.
66

 

Sedangkan pada masa remaja adalah suatu periode peralihan 

yaitu masa peralihan dari masa kanak-kanak kepada masa dewasa. Ini 

berarti anak-anak pada masa ini harus meninggalkan segala sesuatu 

yang bersifat kekanak-kanakan dan juga harus mempelajari sikap dan 

pola perilaku yang baru sebagai pengganti perilaku dan sikap yang 

ditinggalkannya. Akibat sifat peralihan ini remaja bersikap 

ambivalensi, disatu pihak ingin diperlakukan seperti orang dewasa, 

dilain pihak segala kebutuhannya masih minta dipenuhi seperti halnya 

pada anak-anak. 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Perilaku 

Ada tiga aliran yang sudah sangat populer yang mempengaruhi 

perkembangan perilaku anak, yaitu: 

1) Aliran Nativisme yang dipelopori oleh Schopen Houer yang 

berpendapat bahwa anak-anak sejak lahir telah mempunyai 

pembawaan yang kuat sehingga tidak dapat menerima pengaruh 

dari luar. 

2) Aliran Empirisme yang dipelopori oleh John Locke berpedapat 

bahwa perkembangan individu semata-mata dimungkinkan dan 
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ditentukan oleh faktor lingkungan. Sedangkan faktor dasar atau 

pembawaan tidak memainkan peran sama sekali. 

3) Aliran Konfergensi yang dipelopori oleh William Stem 

berpendapat bahwa perkembangan individu dipangaruhi oleh faktor 

dasar (pembawaan, bakat, keturunan) maupun lingkungan, yang 

keduanya memainkan perananan penting. 

Oleh karena itu dalam memenuhi segala kebutuhan perilaku 

yaitu dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain: 

1) Faktor pembawaan dan kelahiran yang cenderung memberi corak 

dan perilaku tertentu pada yang bersangkutan. 

2) Faktor keluarga dimana lingkungan keluarga banyak berperan 

dalam menghiasi perilaku anak. 

3) Faktor pengalaman dalam masyarakat sekitar, karena watak 

manusia sangat dipengaruhi oleh kecenderungan-kecenderungan 

dan norma-norma sosial, kebudayaan, konsep-konsep, gaya hidup, 

bahasa dan keyakinan yang dipeluk oleh masyarakat.
67

 

Keterangan-keterangan di atas tadi dapat diambil kesimpulan 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku intinya ada dua, 

yaitu: 

1) Faktor intern yaitu faktor-faktor yang datangnya dari dalam diri 

anak baik keturunan, bakat, pembawaan, sangat mempengaruhi dan 

merubah perilaku anak. Dan jika orang tua mempunyai sifat-sifat 
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baik fisik ataupun mental psikologis, sedikit banyak akan 

terwariskan kepada anak. 

2) Faktor ekstern yaitu faktor yang datang dari luar diri anak seperti 

faktor lingkungan (orang tua atau keluarga, sekolah, masyarakat 

dan teman-teman bermain) yang juga akan mempengaruhi 

kepribadian dan perilaku anak. 

 

C. KERANGKA BERFIKIR 

1. Jika pemahaman materi shalat siswa tinggi, maka perilaku siswa baik. 

2. Jika pemahaman materi shalat siswa rendah, maka perilaku siswa tidak 

baik. 

3. Jika kedisiplinan melaksanakan shalat siswa tinggi, maka perilaku siswa 

baik. 

4. Jika kedisiplinan melaksanakan shalat siswa rendah, maka perilaku siswa 

tidak baik. 

 

D. PENGAJUAN HIPOTESIS 

Ho1 : tidak ada pengaruh antara pemahaman materi shalat dengan perilaku 

siswa kelas X IPA di SMA Bakti Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. 

Ho2 : tidak ada pengaruh antara kedisiplinan melaksanakan shalat dengan 

perilaku siswa kelas X IPA di SMA Bakti Ponorogo tahun ajaran 

2018/2019. 
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Ho3 : tidak ada pengaruh yang signifikan antara pemahaman materi shalat 

dan kedisiplinan melaksanakan shalat terhadap perilaku siswa kelas X 

IPA di SMA Bakti Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. 

Ha1 : ada pengaruh antara pemahaman materi shalat terhadap perilaku 

siswa kelas X IPA di SMA Bakti Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. 

Ha2 : ada pengaruh kedisiplinan melaksanakan shalat terhadap perilaku 

siswa kelas X IPA di SMA Bakti Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. 

Ha3 : ada pengaruh yang signifikan antara pemahaman materi shalat dan 

kedisiplinan melaksanakan shalat terhadap perilaku siswa kelas X IPA 

di SMA Bakti Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. RANCANGAN PENELITIAN 

Rancangan penelitian adalah proses pemikiran dan penentuan matang 

tentang hal-hal yang akan dilakukan.
68

 Selain itu rancangan penelitian juga 

diartikan sebagai pengatur latar penelitian agar peneliti memperoleh data yang 

valid yang sesuai dengan karakteristik variabel dengan tujuan penelitian. 

Pemilihan rancangan penelitian mengacu pada hipotesis yang akan diuji. 

Dalam rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, 

yaitu metode penelitian yang didasarkan pada filsafat positivism, digunakan 

untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Penelitian ini termasuk dalam 

metode expost facto. Menurut Sukardi penelitian expost facto merupakan 

penelitian dimana variabel-variabel bebas telah terjadi ketika peneliti mulai 

dengan pengamatan variabel terikat dalam suatu penelitian. Untuk 

menganalisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana, regresi 

adalah salah satu metode statistika yang mempelajari pola hubungan yang 

logis (ada teorinya) antara dua atau lebih variabel dimana salah satunya ada 

yang berlaku sebagai variabel terikat atau dependen dan variabel bebas atau 

independen. Analisis regresi sederhana digunakan untuk mencari pola 

hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen.
69
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Dalam pendekatannya penelitian ini terdiri dari dua variabel bebas 

(independen) dan satu satu variabel terikat (dependen). Adapun pengertian 

variabel itu sendiri adalah segala sesuatu yang berbentuk apasaja baik orang 

atau objek yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Variabel itu sendiri ada dua 

macam, yaitu:
70

 

1. Variabel independen atau variabel bebas yaitu variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel lain dalam hal ini adalah variabel dependen. Variabel independen 

yaitu: 

a. Pemahaman materi shalat (x1) 

b. Kedisiplinan melaksanakan shalat (x2) 

2. Variabel dependen atau variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat karena adanya variabel lain (variabel 

independen). 

 

 

 

Keterangan: 

X1 : Pemahaman materi shalat 

X2 : Kedisiplinan melaksanakan shalat 

Y : Perilaku siswa 
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Berdasarkan desain penelitian di atas, penelitian ini terdiri dari 3 

langkah: 

1. Tahap sebelum penelitian 

Langkah-langkah dalam tahapan penelitian ini adalah 

menyiapkan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti sebelum 

penelitian dimulai. Persiapan yang dilakukan antara lain menyiapkan 

instrumen penelitian.  

2. Tahap penelitian 

Dalam tahapan penelitian ini, peneliti menyebarkan angket 

kepada responden untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam 

penelitian. Dan hasil dari data nilai yang diperoleh selanjutnya akan di 

analisis dalam tahapan analisis data. 

3. Tahap analisis data 

Data yang sudah dikumpulkan dalam tahap penelitian 

selanjutnya dianalisis oleh peneliti sesuai dengan tahapan-tahapan 

analisis data yang akan dijelaskan pada keterangan dibawah. 

 

B. POPULASI DAN SAMPEL 

Populasi adalah kumpulan (keseluruhan) unsur atau individu yang 

memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian.
71

 Populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
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dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
72

 Populasi dalam penelitian 

ini  adalah  siswa kelas  X  IPA SMA Bakti Ponorogo tahun pelajaran 

2018/2019 yang berjumlah 20 siswa. 

Sampel adalah bagian jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin 

mempelajarinya semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan 

dana, tenaga dan waktu, peneliti  dapat menggunakan sampel yang diambil 

dari populasi. Selanjutnya, untuk besarnya sampel, sebenarnya tidaklah ada 

suatu ketetapan secara mutlak berapa persen suatu sampel harus diambil dari 

suatu populasi. 

Suharsimi Arikunto berpendapat apabila subjeknya kurang dari 100, 

lebih baik diambil semuanya.
73

 Dan penelitian ini sampelnya berjumlah 20 

siswa kelas X IPA SMA Bakti Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. Dalam 

pengambilan sempel ini, peneliti menggunakan teknik Sampling Jenuh, yaitu 

teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi kurang dari 30 orang, 

atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang 

sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota 

populasi dijadikan sampel. Sampel jenuh juga diartikan sampel yang sudah 

maksimum, ditambah berapapun tidak akan mengubah keterwakilan.
74
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C. INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 

Instrumen pengumpulan data adalah alat untuk mengukur fenomena 

alam maupun sosial yang diamati (variabel penelitian). Peneliti menggunakan 

instrumen untuk mengumpulkan data.
75

 Data yang diperlukan dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Data tentang pemahaman materi shalat siswa kelas X IPA SMA Bakti 

Ponorogo. 

2. Data tentang kedisiplinan melaksanakan shalat siswa kelas X IPA SMA 

Bakti Ponorogo. 

3. Data tentang perilaku siswa kelas X IPA SMA Bakti Ponorogo. 

Adapun instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.1 

Instrumen Pengumpulan Data 

 

Judul 

Penelitian 

Variabel Indikator Teknik No Item 

Pengaruh 

Pemahaman 

Materi Shalat 

dan 

Kedisiplinan 

Melaksanakan 

Materi Shalat 

(Variabel 

Independen 

(X1)) 

Pengertian shalat secara 

bahasa 

Tes 

Uraian 

1 

Pengertian shalat secara 

istilah 

2 

Rukun Islam yang kedua 3 

Hukum melaksanakan 4, 7, 25, 
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Shalat 

terhadap 

Perilaku 

Siswa kelas X 

IPA di SMA 

Bakti 

Ponorogo 

shalat 27 

Mengetahui syarat wajib 

shalat 

5, 8, 9  

Memahami syarat sah 

shalat 

14, 15, 

28, 30  

Memahami rukun shalat 16, 17, 

18, 19, 

20 

Hal yang membatalkan 

shalat 

13, 23  

Memahami waktu 

melaksanakan shalat dan 

jumlah rakaatnya 

10, 11, 

12, 25, 

26 

Bacaan-bacaan dan 

gerakan shalat 

21, 22, 

29 

Kedisiplinan 

Melaksanakan 

Shalat 

(Variabel 

Independen 

(X2)) 

Kediplinan melaksanakan 

shalat tepat waktu 

Angket 1, 2, 3, 

5, 26 

Ketaatan dalam mematuhi 

peraturan sekolah 

6, 8, 9, 

27, 28 

Aspek-aspek kedisiplinan 

melaksanakan shalat 

11-15 

Tujuan kedisiplinan 

melaksanakan shalat 

16, 17, 

18, 20, 
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29 

Pengaruh lingkungan 

terhadap kedisiplinan 

melaksanakan shalat 

21, 22, 

23, 25, 

30 

Perilaku 

Siswa 

Perilaku terhadap guru 

dan teman 

Angket 1-7, 9, 

10 

Perilaku ketika belajar di 

kelas 

11-20 

Perilaku ketika 

bermain/bergaul di 

sekolah 

21, 22, 

23, 25-

30 

 

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Pengumpulan data merupakan cara yang peniliti gunakan untuk 

mengumpulkan data. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini  

adalah: 

1. Tes 

Tes adalah sejumlah pertanyaan yang disampaikan kepada 

seseorang atau sejumlah orang untuk mengungkapkan keadaan atau 

tingkat perkembangan salah satu atau beberapa aspek psikologis di dalam 

diri seseorang. Aspek psikologis itu dapat berupa prestasi atau hasil 
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belajar, kecerdasan, minat, bakat, dan lain-lain.
76

 Tes dilakukan untuk 

memperoleh data dengan menggunakan nilai yang diperoleh siswa dari 

hasil tes instrumen tentang pemahaman materi shalat. 

2. Angket 

Angket adalah instrumen penilaian berupa daftar pertanyaan atau 

pernyataan secara tertulis yang harus dijawab atau diisi oleh responden 

sesuai dengan petunjuk pengisiannya.
77

 Teknik ini digunakan untuk 

mengetahui kedisiplinan melaksanakan shalat dan perilaku siswa kelas X 

IPA SMA Bakti Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. 

Skala yang digunakan adalah skala Likert, yaitu digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial. Dengan  skala Likert, variabel yang akan diukur 

dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian, indikator tersebut 

dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang 

dapat berupa pertanyaan atau pernyataan.
78

 

Jawaban setiap item intrumen yang menggunakan skala Likert 

mempunyai gradasi dari sangat positif, sampai sangat negatif. Untuk 

keperluan analisis kuantitatif, jawaban itu dapat diberi skor sebagai 

berikut.
79
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Gradasi Positif (Favorabel): 

Selalu (SL)  = 4 

Sering (S) = 3 

Kadang-kadang (KK) = 2 

Tidak pernah (TP) = 1 

Untuk peryataan negatif (Unfavorabel)  penyekorannya: 

Selalu ( SL) = 1 

Sering (SR) = 2 

Kadang-kadang (KD) = 3 

Tidak Pernah (TP) = 4 

3. Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan atau transkip, buku, notulen rapat, dan 

sebagainya.
80

 Metode dokumentasi ini akan peneliti lakukan untuk 

mencari informasi tentang sekolah SMA Bakti Ponorogo, struktur 

organisasi sekolah dan segala sesuatu yang berkaitan dengan sekolah yang 

sudah dalam bentuk dokumen serta untuk mendokumentasikan perilaku 

siswa di sekolah. 

4. Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. 

Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat 
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terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada bersama 

objek yang diselidiki disebut observasi langsung. Sedangkan observasi 

tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat 

berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki, misalnya peristiwa 

tersebut diamati melalui film, rangkaian slide atau rangkaian foto.
81

 

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu 

proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses 

biologis dan psikologis. Dua diantara yang paling penting adalah proses 

pengamatan dan ingatan.
82

 Teknik ini digunakan untuk memperoleh data 

tentang letak geografis, struktur organisasi, serta sarana prasarana 

pendidikan di SMA Bakti Ponorogo. 

 

E. TEKNIK ANALISIS DATA 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah 

data seluruh responden atau sumber data lain terkumpul yang digunakan untuk 

menguji hipotesis yang diajukan.
83

 Langkah ini diperlukan karena tujuan dari 

analisis data adalah untuk mengolah data tersebut menjadi informasi sehingga 

karakteristik atau sifat-sifat datanya dapat dengan mudah dipahami dan 

bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan 

penelitian baik berkaitan dengan deskripsi data maupun untuk membuat 
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induksi atau menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi (parameter) 

berdasarkan data yang diperoleh dari sampel (statistik).
84

 

Karena data penelitian adalah data kuantitatif, maka teknik analisis 

data menggunakan statistik. Adapun analisis data dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Tahap Uji Prasyarat Analisis 

a. Validitas Instrumen 

Validitas (kesahihan) instrumen penilaian adalah derajat yang 

menunjukkan suatu tes mengukur apa yang hendak diukur.
85

 Dalam 

peneltian ini, instrumen diuji validitasnya dengan menggunakan rumus 

korelasi product moment.
86

 

rxy  = 
  ∑   (∑  ( ∑  

√{  ∑    (∑   }{  ∑    (∑   }
 

Keterangan: 

    = Angka indeks korelasi poduct moment 

∑ X = Jumlah seluruh nilai X 

∑ Y = Jumlah seluruh nilai Y 

∑ XY = Jumlah hasil perkalian antara X dan Y 

Apabila rxy≥ rtabel, maka kesimpulannya item kuisioner tersebut 

valid. Apabila rxy < rtabel, maka kesimpulannya item kuisioner tersebut 
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tidak valid. Berikut ini adalah hasil dari uji validitas instrument 

penelitian menggunakan Micosoft Excel: 

Tabel 3.2 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Soal Instrumen Pemahaman 

 

No Item “r” hitung “r” tabel Keterangan 

1 0.786514389 0,413 Valid 

2 0.780445545 0,413 Valid 

3 0.844745958 0,413 Valid 

4 0.473215014 0,413 Valid 

5 0.780445545 0,413 Valid 

6 -0.254555288 0,413 Tidak Valid 

7 0.703001443 0,413 Valid 

8 0.581780787 0,413 Valid 

9 0.807382188 0,413 Valid 

10 0.786514389 0,413 Valid 

11 0.786514389 0,413 Valid 

12 0.703001443 0,413 Valid 

13 0.786514389 0,413 Valid 

14 0.581780787 0,413 Valid 

15 0.703001443 0,413 Valid 

16 0.550569293 0,413 Valid 

17 0.844745958 0,413 Valid 

18 0.550569293 0,413 Valid 
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19 0.703001443 0,413 Valid 

20 0.556065763 0,413 Valid 

21 0.780445545 0,413 Valid 

22 0.703001443 0,413 Valid 

23 0.786514389 0,413 Valid 

24 -0.254555288 0,413 Tidak Valid 

25 0.844745958 0,413 Valid 

26 0.535620147 0,413 Valid 

27 0.556065763 0,413 Valid 

28 0.807382188 0,413 Valid 

29 0.491998521 0,413 Valid 

30 0.550569293 0,413 Valid 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa uji validitas pada 

instrument pemahaman materi shalat siswa yang berjumlah 30 

pertanyaan terdapat 2 pertanyaan yang dinyatakan tidak valid yaitu 

pada item nomor 6 dan nomor 24. 

Tabel 3.3 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Angket Instrumen Kedisiplinan 

 

No Item “r” hitung “r” tabel Keterangan 

1 0.441916168 0,413 Valid 

2 0.558610194 0,413 Valid 

3 0.43696325 0,413 Valid 
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4 0.378169846 0,413 Tidak Valid 

5 0.423286169 0,413 Valid 

6 0.607059366 0,413 Valid 

7 0.380913006 0,413 Tidak Valid 

8 0.431215739 0,413 Valid 

9 0.489453258 0,413 Valid 

10 -0.022923226 0,413 Tidak Valid 

11 0.560197119 0,413 Valid 

12 0.46199556 0,413 Valid 

13 0.60202565 0,413 Valid 

14 0.574109346 0,413 Valid 

15 0.445071275 0,413 Valid 

16 0.502450945 0,413 Valid 

17 0.494948695 0,413 Valid 

18 0.519334911 0,413 Valid 

19 -0.019949957 0,413 Tidak Valid 

20 0.498248681 0,413 Valid 

21 0.523231312 0,413 Valid 

22 0.51430314 0,413 Valid 

23 0.473252299 0,413 Valid 

24 -0.456143159 0,413 Tidak Valid 

25 0.596168699 0,413 Valid 
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26 0.603205748 0,413 Valid 

27 0.482854586 0,413 Valid 

28 0.572869443 0,413 Valid 

29 0.536493224 0,413 Valid 

30 0.47975502 0,413 Valid 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa uji validitas pada 

instrument kedisiplinan melaksanakan shalat siswa yang berjumlah 30 

pertanyaan terdapat 5 pertanyaan yang dinyatakan tidak valid yaitu 

pada item nomor 4, 7, 10, 19 dan 24. 

Tabel 3.4 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Angket Instrumen Perilaku 

 

No Item “r” hitung “r” tabel Keterangan 

1 0.659732875 0,413 Valid 

2 0.699553711 0,413 Valid 

3 0.679571935 0,413 Valid 

4 0.672112519 0,413 Valid 

5 0.549285803 0,413 Valid 

6 0.525474425 0,413 Valid 

7 0.460152358 0,413 Valid 

8 0.397691135 0,413 Tidak Valid 

9 0.424073719 0,413 Valid 

10 0.551296703 0,413 Valid 
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11 0.553929543 0,413 Valid 

12 0.602167697 0,413 Valid 

13 0.527234642 0,413 Valid 

14 0.666509814 0,413 Valid 

15 0.554984449 0,413 Valid 

16 0.578508048 0,413 Valid 

17 0.746897948 0,413 Valid 

18 0.761955726 0,413 Valid 

19 0.641763541 0,413 Valid 

20 0.694775518 0,413 Valid 

21 0.825748057 0,413 Valid 

22 0.526237722 0,413 Valid 

23 0.554849301 0,413 Valid 

24 -0.108932346 0,413 Tidak Valid 

25 0.543013135 0,413 Valid 

26 0.477815651 0,413 Valid 

27 0.495030365 0,413 Valid 

28 0.51342093 0,413 Valid 

29 0.537715062 0,413 Valid 

30 0.454566531 0,413 Valid 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa uji validitas pada 

instrument perilaku siswa yang berjumlah 30 pertanyaan terdapat 2 
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pertanyaan yang dinyatakan tidak valid yaitu pada item nomor 8 dan 

nomor 24. 

b. Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas 

menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu. Reliable artinya dapat 

dipercaya, jadi dapat diandalkan.
87

 

Untuk menguji reliabilitas instrumen yakni dengan 

menggunakan rumus varian. Rumus varian masing-masing item (  
 ) 

  
  = 

∑  
 

 
 - (

∑  

 
   

Setelah itu untuk mendapatkan informasi reliabilitasnnya, nilai 

koefesien alpha cronbach (   ) dibandingkan dengan       . Apabila 

nilai        ≥       , maka instrument penelitian dinyatakan reliabel. 

Berikut adalah rumus koefesien alpha cronbach.
88

 

    = *
 

   
+ *   

∑  
 

  
 + 

Keterangan:  

     = koefisien reliabilitas tes 

k  = banyaknya butir item (30) 

∑  
  = total jumlah varian 

  
   = jumlah varian skor dari tiap-tiap butir item 
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   = bilangan konstanta  

Dari hasil uji reliabilitas variabel pemahaman materi shalat, 

kedisiplinan melaksanakan shalat dan perilaku siswa dapat 

disimpulkan dalam tabel berikut: 

Tabel 3.5 

Rekapitulasi Uji Reliabilitas 

 

Variabel X1 (Pemahaman Materi Shalat), X2
 
(Kedisiplinan 

Melaksanakan Shalat) dan Y (Perilaku Siswa) 

 

Variabel ”r” hitung “r” kritis Keterangan 

X
1
 0,931 0,396 Reliabel 

X
2
 0,844 0,396 Reliabel 

Y 0,920 0,396 Reliabel 

 

c. Uji Liniearitas 

Uji liniearitas digunakan untuk mengetahui apakah hubungan 

variabel bebas dan variable terikat berbentuk garis lurus (linier) atau 

tidak. Rumusnya adalah sebagai berikut: 

F : 
    

   
 (F hitung)

89
 

Ho : Regresi linier 

Ha : Regresi non-linier 
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Tabel 3.6 

Analisis Regresi Linier Berganda 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4990.720 2 2495.360 595.164 .000
a
 

Residual 92.240 22 4.193 
  

Total 5082.960 24 
   

a. Predictors: (Constant), Kedisiplinan, Pemahaman 
  

b. Dependent Variable: Perilaku 
    

 

Ftabel = (k; n-k) 

 = (2; 25-2) 

 = (2; 23) 

k : jumlah variabel independen (X) 

n : jumlah responden atau sampel penelitian 

Dari tabel di atas diketahui bahwa Fhitung sebesar 595,164 dan 

untuk Ftabel dicari dengan nilai r tabel statistic pada signifikansi 5% 

atau 0,05 adalah 3,42. Karena Fhitung 595,164 > Ftabel 3,42, maka dapat 

disimpulkan bahwa Ha diterima atau dengan kata lain pemahaman 

materi shalat (X1) dan kedisisplinan melaksanakan shalat (X2) secara 

simultan berpengaruh terhadap perilaku siswa (Y). 
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2. Tahap Analisis Hasil Penelitian 

a. Uji Normalitas 

Uji ini digunakan untuk menguji apakah sampel penelitian ini 

dari populasi distribusi normal atau tidak. Teknik analisis ini 

menggunakan program SPSS versi 16. 

b. Uji Regresi Linier Sederhana 

Teknik analisis data untuk menjawab rumusan 1 dan 2 yang 

digunakan adalah regresi linier sederhana. Sedangkan langkah-langkah 

yang diperlu lakukan dalam analisis regresi linier sederhana adalah: 

1) Merumuskan atau mengidentifikasi variabel 

Variabel independen: (X) 

Variabel dependen: (Y) 

2) Membuat scatter plot atau diagram pancar antar variabel x dan 

variabel y untuk mengetahui bagaiman pola hubungan antar 

variabelnya. 

3) Mengestimasi atau menaksir model 

Mencari nilai    dan     dengan rumus: 

a) Menghitung nilai    

  = 
(∑     –    ̅̅̅̅

(∑       ̅  

b) Menghitung nilai    

  =  ̅ -    ̅ 

c) Mendapatkan model atau persamaan regresi linier sederhana 

 ̂ =   +     
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Keterangan: 

n =Jumlah observasi/pengamatan 

x = Data variabel x (independen) 

y = Data variabel y (dependen) 

 ̅= Mean/rata-rata dari penjumlahan data variabel x 

 ̅= Mean/rata-rata dari penjumlahan data variabel y 

  = Slope (kemiringan garis lurus) populasi 

  = Intercept (titik potong) populasi 

d) Menguji signifikansi model 

(1) Menghitung Nilai SSR 

SSR = (  ∑     ∑     
(∑   

 
  

(2) Menghitung Nilai SSE 

SSE = ∑    (  ∑     ∑    

(3) Menghitung Nilai SST 

SST = SSR + SSE 

(4) Menghitung Nilai MSR 

MSR = 
   

  
 

(5) Menghitung MSE 

MSE = 
   

  –  
 

(6) Membuat table ANOVA (Analysis of Variance) dengan 

hasil perhitungan yang telah didapatkan. 

 



71 
 

Sumber 

Variasi 

Degree of 

Freedom 

(df) 

Sum of Squer (SS) Mean Squer (MS) 

Regresi 

 

 

1 SS Regresi (SSR) 

(  ∑ 

   ∑  )

 
(∑   

 
 

MSR= 
   

  
 

Error n-2 SS Error (SSE) 

∑  

 (  ∑ 

   ∑  ) 

MS Error (MSE)= 
   

  
 

 

Total n-1 SS Total (SST) 

SST= ∑   
(∑   

 
 

 

 

Daerah penolakan: 

       = 
   

   
 

Tolak    bila         >   (       

4) Menghitung koefisien determinasi  (besarnya pengaruh variabel X 

terhadap variabel Y) 

R
2
= 
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5) Pemeriksaan asumsi residual atau error 

c. Uji Regresi Linier Berganda dengan 2 Variabel Bebas 

Teknis analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah nomor 3 yaitu mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang 

signifikan antara pemahaman materi shalat dan kedisiplinan 

melaksanakan shalat terhadap perilaku siswa. Dalam penelitian ini 

menggunakan rumus regresi linier berganda dan langkah-langkahnya 

adalah sebagai berikut: 

Langkah 1 

Merumuskan atau mengidentifikasi variabel
90

 

1) Variabel independen: 

Pemahaman siswa (  ) 

Keaktifan belajar siswa (  ) 

2) Variabel dependen: 

Hasil Belajar Siswa (Y) 

Langkah 2 

Mengestimasi atau menaksir model 

Mencari nilai   ,   , dan    dengan rumus: 

   = 
(∑   

  
   ) (∑    

 
   ) – (∑    

 
   ) (∑     

 
   )

(∑   
  

   ) (∑   
  

   )   (∑     
 
   )

  

   = 
(∑   

  
   ) (∑    

 
   ) – (∑    

 
   ) (∑     

 
   )

(∑   
  

   ) (∑   
  

   )   (∑     
 
   )

  

   = 
∑   

    –   ∑   
 
       ∑   

 
   

 
 

                                                             
90

 Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik dengan Menggunakan 

SPSS, 121-122. 



73 
 

Langkah 3 

Uji signikansi model 

1) Menghitung nilai SSR 

SSR =   ∑   
      ∑    

 
   +  ∑    

 
    

(∑   
   )

 

 
 

2) Menghitung nilai SSE 

SSE= ∑    
    (  ∑    

   +   ∑    
 
      ∑    

 
   ) 

3) Menghitung nilai SST 

SST = ∑    
    

(∑   
   )

 

 
 

4) Menghitung nilai MSR91 

MSR = 
   

  
 

5) Menghitung nilai MSE 

MSE = 
   

  
 = 

   

   
 

6) Membuat tabel ANOVA (Analysis of Variance) dengan hasil 

perhitungan yang telah didapatkan. 

7) Melakukan pengujian parameter secara overall dengan bantuan 

tabel ANOVA. 

UJI OVERALL 

8) Hipotesis: 

H0 :   1 = β2 = 0 

H1 : minimal ada satu, β1 = 0 untuk i = 1,2 
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Daerah penolakan: 

Fhitung  =  
   

   
 

Langkah 4 

Pemeriksaan residual atau error  

Langkah 5 

1) Menginterprestasi parameter model 

2) Menghitung nilai   , dengan rumus:92 

   = 
   

   
 

Untuk uji signifikan model dalam analisis regresi linier 

berganda dapat dilakukan dengan menggunakan tabel Anova (analysis 

of varians). 

Hipotesis: 

Ho :    = 0 (pemahaman materi shalat dan kedisiplinan 

melaksanakan shalat tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap perilaku siswa kelas X IPA SMA Bakti Ponorogo) 

Ha :     0 (pemahaman materi shalat dan kedisiplinan 

melaksanakan shalat berpengaruh secara signifikan 

terhadap perilaku siswa kelas X IPA SMA Bakti Ponorogo) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Sejarah Singkat Berdirinya SMA Bakti Ponorogo 

Tahun 1954 Yayasan Batik Bakti mendirikan gedung yang 

merupakan cikal bakal SMA BAKTI sekarang ini. Pada saat itu tujuan 

didirikannya gedung ini belum konkrit, karena pada tahun 1957 SMA 

Negeri berdiri dan belum memiliki gedung sendiri, sedangkan gedung 

Koperasi Bakti belum dipergunakan, maka atas kesepakatan Bupati 

Ponorogo, bapak Dasuki meminta gedung tersebut digunakan untuk SMA 

Negeri Ponorogo dengan kesepakatan bagi keluarga atau pegawai Batik 

Bakti yang anaknya ingin belajar di sekolah tersebut tidak dikenakan 

persyaratan apapun, namun ternyata banyak orang tua yang 

menyekolahkan anaknya di sekolah Ma’arif dan Muhamadiyah. 

Tahun 1983 SMA Negeri Ponorogo pindah lokasi ke utara 

Universitas Muhamadiyah Ponorogo, yang telah disediakan oleh 

pemerintah. Melihat gedung  dalam keadaan kosong, maka dibuat 

kesepakatan oleh Yayasan Pendidikan Bakti untuk mendirikan SMA 

BAKTI. SMA BAKTI dalah sekolah swasta yang dikelola oleh Yayasan 

Pendidikan Bakti yang berdiri sejak ditandatanganinya Akta Notaris SS. 

Sinilingga, SH Nomor 37 tanggal 19 April 1983 untuk batas waktu tidak 

ditemukan. Nama Bakti merupakan sebuah akronim dari Batik Asli 
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Kesenian Timur Indonesia. Pada tanggal 1 Juli 1983 dibuka pendaftaran 

pertama. Pada pendaftaran pertama ini SMA BAKTI telah menerima 

murid yang ditempatkan menjadi 11 kelas. 

Awal berdiri status sekolah tersebut masih terdaftar. Demi 

tertibnya administrasi dan seiring dengan perkembangan zaman maka 

status SMA BAKTI mulai diperhatikan, hingga pada tahun 1998 mendapat 

status Akreditasi dengan surat keputusan (SK) Nomor: 

33/C.C7/kep/MIN/1998. Status SMA BAKTI Ponorogo adalah sama 

dengan SMA Negeri lainnya, serta mempunyai wewenang penuh untuk 

mengurusi rumah tangganya sendiri seperti pelaksanaan Ujian Negara di 

setiap akhir tahun. 

Seiring dengan perkembangan waktu SMA BAKTI Ponorogo 

tumbuh sebagai salah satu lembaga pendidikan swasta favorit di Ponorogo 

telah memberikan layanan di bidang pendidikan dengan segala fasilitas 

dan perkembangannya. Dengan adanya teknologi informasi untuk sarana 

pendidikan sebagai wujud kesiapan sekolah menjadi sekolah yang modern 

dan bermutu. Bersamaan itu dikembangkan pula pengelolaan manajemen 

yang lebih efektif dengan adanya berbagai unit layanan teknis; 

perpustakaan, sistem informasi manajemen TIK, Layanan Konseling dan 

Pengembangan diri. 
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Menjadikan sekolah yang bersih, nyaman dan berkarakter adalah 

bagian usaha layanan yang terus menerus dibenahi, dengan bukti gedung 

dan sarana laboratorium yang memadai.
93

 

2. Identitas Madrasah 

Nama sekolah yang diteliti oleh peneliti yaitu SMAS BAKTI 

PONOROGO dengan NPSN 20510142 yang bestatus swasta dalam 

jenjang pendidikan tingkat SMA yang beralamat di Jalan Batoro Katong 

RT 3 RW 1 Kelurahan Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten 

Ponorogo Provinsi Jawa Timur pada posisi geografis Lintang -7.76137 dan 

Bujur 111.47695 dengan luas tanah sekitar 5354 m
2
. Tanggal SK pendirian 

sekolah pada 8 September 1988 dengan nomor SK 25044/104.7.4/1988 

dengan status kepemilikan yayasan dengan nomor izin operasional 

421.5/1176/405.08/2015 pada tanggal 23 Maret 2015 dan nomer NPWP 

2.51748E+13. 

Kepala sekolah yaitu Bapak Ikhwanul Abrori, MA dan untuk 

operasional pendataan yaitu Dyah Setiowati. Sekolah ini berakreditasi A 

dan menggunakan kurikulum KTSP dan K 13. Nomor telepon yang bias 

dihubungi 0352 (481374) atau email dengan alamat 

smabakti_ponorogo@yahoo.com dan website resmi yaitu http://www.sma-

bakti.sch.id.
94
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3. Visi, Misi dan Tujuan SMA Bakti Ponorogo 

Visi misi dan tujuan yang dimiliki oleh SMA Bakti Ponorogo 

dalam menjalankan lembaga pendidikan diantaranya: 

a. Visi 

Unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, iman dan 

taqwa, mandiri, serta menjunjung tinggi budaya bangsa dan peduli 

lingkungan. Indikator visi SMA Bakti adalah: 

1) Terwujudnya proses pembelajaran yang efektif dan efisien 

2) Terwujudnya lulusan yang cerdas dan kompetitif 

3) Terwujudnya pendidikan yang berkarakter 

4) Terwujudnya pembelajaran yang mandiri 

5) Terwujudnya warga belajar yang menjunjung tinggi budaya bangsa 

6) Terwujudnya pelestarian lingkungan sekolah, bebas pencemaran 

dan pencegahan kerusakan lingkungan
95

 

b. Misi 

Misi yang dimiliki sekolah SMA Bakti dalam mengembangkan 

lembaga antara lain: 

1) Melaksanakan pembelajaran efektif dan efisien 

2) Melaksanakan pembelajaran sesuai tuntunan kemajuan jaman 

3) Meningkatkan pendalaman dan pengamalan agama dalam 

kehidupan sehari-hari 

4) Mengadakan inovasi pembelajaran mandiri 
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5) Menumbuhkan potensi warga sekolah secara optimal terhadap 

budaya bangsa 

6) Mewujudkan pelestarian lingkungan sekolah, bebas pencemaran 

dan pencegahan kerusakan lingkungan
96

 

c. Tujuan SMA BAKTI Ponorogo 

Tujuan Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu 

manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, 

kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri 

serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 

Sedangkan tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan 

kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta 

keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih 

lanjut. Sehingga perlu dirumuskan tujuan SMA BAKTI yaitu: 

1) Menghasilkan kondisi sekolah dalam situasi belajar 

2) Menghasilkan pemetaan standar kompetensi, kompetensi dasar, 

indikator dan aspek untuk semua kelas (X, XI, XII) pada semua 

mata pelajaran 

3) Menghasilkan pencapaian standar isi, meliputi telah dibuat/ 

disusun kurikulum KTSP (Dokumen I), Silabus (Dokumen II), 
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RPP (Dokumen III), Media Pembelajaran dan Sistem Penilaian 

yang berkarakter dan berbudaya lingkungan 

4) Menghasilkan Pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan 

pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran yang inovatif dan 

berbasis TIK 

5) Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan tinggi 

dibidang TIK 

6) Menghasilkan lulusan yang berprestasi sesuai kebutuhan berbagai 

sektor pembangunan 

7) Managemen Berbasis Sekolah dan Manajemen Peningkatan Mutu 

Berbasis Sekolah terlaksana secara demokratis, akuntabilitas dan 

terbuka 

8) Pendidik dan Tenaga pendidik yang profesional dibidangnya 

masing-masing 

9) Pencapaian standar pengelolaan sekolah, meliputi: pencapaian 

standar pengelolaan, pembelajaran, kurikulum, sarana prasarana, 

SDM, kesiswaan dan administrasi 

10) Terjalinnya kerjasama dengan komite sekolah dan instansi lain 

baik pemerintah maupun swasta dalam bidang pendidikan, 

kesehatan, manajemen dan lain-lain 

11) Sarana dan prasarana pembelajaran dapat terpenuhi secara layak 
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12) Peserta didik dan warga sekolah dapat menerapkan ajaran agama 

yang dianutnya secara baik yang tercermin dalam berbagai 

kegiatan keagamaan 

13) Peserta didik dan warga sekolah yang memiliki karakter yang 

berbudi luhur 

14) Peserta didik dan warga sekolah berperilaku sesuai norma agama 

masyarakat 

15) Dapat mengembangkan bakat dan minat peserta didik melalui 

program ekstrakurikuler dan pengembangan diri 

16) Menghasilkan lulusan yang mempunyai jiwa wirausaha dan dapat 

mengembangkannya 

17) Mengembangkan potensi daerah pada mata pelajaran muatan lokal 

yaitu Bahasa Daerah (Bahasa Jawa) 

18) Mengadakan ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan budaya 

daerah 

19) Warga sekolah peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup 

sekolah dan sekitarnya 

20) Lingkungan hidup sekolah yang bebas dari pencemaran sehingga 

menjadi lebih berkualitas; hijau, bersih, asri, indah dan sehat 

21) Warga sekolah yang sadar untuk mencegah terjadinya kerusakan 

lingkungan 
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22) Melaksanakan sistem pembelajaran yang sesuai dengan kondisi 

masyarakat dan potensi lingkungan hidup daerahnya
97

 

4. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antar 

komponen bagian-bagian dan posisi-posisi dalam suatu organisasi yang 

memiliki ketergantungan. Sehingga dengan adanya struktur organisasi 

dalam sekolah akan memudahkan untuk menjalankan suatu kebijakan dari 

kepala sekolah kepada seluruh anggota warga sekolah dapat terlaksana 

dengan sebaik-baiknya. Adapun struktur organisasi SMA BAKTI,  

Ponorogo terdapat pada lampiran. 

5. Sarana dan Prasarana 

SMA BAKTI Ponorogo terakreditasi “A”. Yang berarti cukup atau 

layak sebagai pembangunan untuk pelaksanaan pembelajaran, lengkap dan 

memenuhi syarat. Gedung di SMA BAKTI memiliki kontruksi yang kuat 

dan setiap bagian organisasi atau setiap jabatan mempunyai gedung 

ataupun ruang sendiri. Disana terdapat ruang kepala sekolah, ruang wakil 

kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang BP, ruang kelas, ruang guru, ruang 

UKS, laboratorium yang terdiri atas: (laboraturium multimedia, 

laboratorium komputer, laboratorium biologi, laboratorium kimia, dan 

laboratorium fisika), ruang geografi, ruang batik, ruang jurnalistik, 

gudang, toilet, ruang musik, ruang osis, drumband, kantin, ruang dapur, 

dan ruang perpustakaan. 
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Untuk fasilitas umum di SMA BAKTI  yaitu terdiri atas mushola, 

aula, taman, kolam ikan, lapangan basket, lapangan olahraga, tempat 

parkir, dan free wifi.  

6. Jumlah Guru dan Siswa 

Jumlah guru yang ada di SMA BAKTI Ponorogo terdiri atas 22 

orang yang memiliki tugas mengajar sesuai dengan kompetensi keahlian 

masing-masing. Jumlah siswa, untuk kelas X IPA sebanyak 20 siswa/siswi 

dan untuk IPS sebanyak 20 siswa/siswi. Untuk kelas XI IPA sebanyak 15 

siswa/siswi, dan untuk IPS sebanyak 29 siswa/siswi. Untuk kelas XII, IPA 

sebanyak 21 siswa/siswi, dan untuk IPS 23 siswa/siswi. 

Tabel 4.3 

Jenis Kelamin dan Jumlah Siswa 

 

Data Peserta didik 

No Uraian Detail Jumlah Total 

1 Kelas 10 
L 23 

40 
P 17 

2 Kelas 11 
L 33 

44 
P 11 

3 Kelas 12 
L 26 

44 
P 18 
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Tabel 4.4 

Jenis Kelamin, Jumlah Siswa, Tendik dan Guru 

 

Rekapitulasi Data PTK dan PD 

No Uraian Guru Tendik PTK PD 

1 Laki – Laki 13 5 18 82 

2 Perempuan 9 4 13 46 

TOTAL 22 9 31 128 

 

Keterangan: 

a. Penghitungan jumlah PTK adalah yang sudah mendapat penugasan, 

berstatus aktif dan terdaftar di sekolah induk. 

b. Singkatan : 

PTK = Guru di tambah Tendik 

PD = Peserta Didik 

 

B. Deskripsi Data 

Dalam penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah siswa 

kelas X  IPA di SMA BAKTI Ponorogo yang berjumlah 20 siswa. Pada bab 

ini akan dijelaskan masing-masing variabel penelitian, yaitu tentang 

pemahaman materi shalat dan kedisiplinan melaksanakan shalat terhadap 

perilaku siswa kelas X IPA. Dari data yang terkumpul selanjutnya peneliti 

sajikan secara deskriptif sebagai berikut: 
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1. Deskripsi Data Pemahaman Materi Shalat Siswa Kelas X IPA di SMA 

Bakti Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019 

Maksud deskripsi data dalam pembahasan ini untuk memberikan 

gambaran tentang sejumlah data hasil penyekoran angket yang disebarkan 

kepada siswa kelas X sesuai dengan kisi-kisi instrumen yang ditetapkan. 

Selanjutnya, skor jawaban angket pemahaman materi shalat siswa kelas X  

IPA di SMA BAKTI Ponorogo dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai 

berikut: 

Tabel 4.5 

Skor Tes Pemahaman Materi Shalat Siswa 

 

No Skor 

Jumlah 

frekuensi 

Prosentase 

1 26 2 10 

2 25 2 10 

3 24 2 10 

4 23 2 10 

5 22 2 10 

6 21 2 10 

7 20 3 15 

8 19 2 10 

9 18 3 15 

Jumlah 20 100% 
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2. Deskripsi Data Kedisiplinan Melaksanakan Shalat Siswa Kelas X IPA 

di SMA Bakti Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019 

Untuk memperoleh data tentang kedisiplinan melaksanakan shalat 

siswa kelas X IPA di SMA BAKTI Ponorogo, peneliti menyebarkan 

angket kepada responden yang berjumlah 20 peserta didik. Adapun untuk 

skor angket tersebut adalah berupa angka-angka yang diinterpretasikan 

sehingga mudah dipahami. Selanjutnya, skor jawaban angket kedisiplinan 

melakasanakan shalat siswa kelas X IPA SMA Bakti, Ponorogo dapat 

dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Skor Angket Kedisiplinan Melaksanakan Shalat Siswa 

 

No Skor  

Jumlah 

frekuensi 

Prosentase 

1 101 1 5 

2 100 1 5 

3 98 1 5 

4 97 1 5 

5 93 1 5 

6 92 1 5 

7 90 2 10 

8 89 1 5 

9 88 3 15 

10 87 1 5 
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11 86 2 10 

12 85 1 5 

13 80 1 5 

14 79 1 5 

15 77 1 5 

16 76 1 5 

1097 20 100% 

 

3. Deskripsi Data Perilaku Siswa Kelas X IPA di SMA Bakti Ponorogo 

Tahun Ajaran 2018/2019 

Skor angket perilaku siswa kelas X IPA SMA Bakti, Ponorogo 

dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Skor Angket Perilaku Siswa 

 

No Skor 

Jumlah 

frekuensi 

Prosentase 

1 104 2 10 

2 103 1 5 

3 101 1 5 

4 99 1 5 

5 97 1 5 

6 95 1 5 

7 94 1 5 
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8 93 1 5 

9 90 1 5 

10 89 2 10 

11 86 3 15 

12 85 1 5 

13 84 1 5 

14 82 1 5 

15 80 2 10 

Total 20 100% 

 

C. Analisis Data (Pengajuan Hipotesis) 

1. Analisis Data tentang Tingkat Pemahaman Materi Shalat terhadap 

Perilaku Siswa kelas X IPA di SMA Bakti Ponorogo 

Untuk menganalisa tingkat pemahaman materi shalat terhadap 

perilaku siswa kelas X di SMA Bakti Ponorogo menggunakan langkah-

langkah sebagai berikut: 

a. Memberi skor pada angket  

b. Menyusun urutan kedudukan atas tiga tingkatan  

Dalam penyusunan urutan kedudukan atas tiga tingkatan dapat 

disusun menjadi tiga kelompok yaitu tinggi, sedang, dan rendah. 

Patokan yang digunakan untuk menentukan rangking atas, tengah dan 

bawah adalah menggunakan perhitungan program minitab versi 17.  
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Adapun hasilnya sebagai berikut: 

1) Identivikasi Variabel 

Variabel independen (X1) : pemahaman 

2) Mengestimasi atau menaksir model 

Dari tabel hasil perhitungan minitab versi 17 untuk uji 

normalitas variabel (X1) pemahaman materi diperoleh Mean atau 

rata-rata  sejumlah 21,7. Dan untuk hasil SD atau Standar Deviasi 

diperoleh sejumlah 2,697. Untuk menentukan tingkatan 

pemahaman materi shalat siswa tinggi, sedang dan rendah, dibuat 

pengelompokan dengan menggunakan rumus: 

a) Skor lebih dari M+1.SD (21,7+1.2,697=24,397 dibulatkan 

menjadi 24) adalah tingkatan pemahaman materi shalat siswa 

kelas X IPA di SMA Bakti Ponorogo termasuk kategori tinggi. 

b) Skor kurang dari M-1.SD (21,7-1.2,697=19,003 dibulatkan 

menjadi 19) adalah tingkatan pemahaman materi shalat siswa 

kelas X IPA di SMA Bakti Ponorogo termasuk kategori rendah. 

c) Dan skor antara M-1.SD sampai dengan M+1.SD adalah 

pemahaman materi shalat siswa kelas X IPA di SMA Bakti 

Ponorogo termasuk kategori sedang. 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa skor lebih dari 24 

dikategorikan tingkat pemahaman materi siswa tinggi, sedangkan 

skor 24 sampai 19 dikategorikan tingkat pemahaman materi shalat 
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siswa sedang dan skor kurang dari 19 dikategorikan tingkat 

pemahaman materi shalat siswa kategori rendah. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang tingkat pemahaman 

materi shalat siswa dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.8 

Kategorisasi Tingkat Pemahaman Materi Shalat Siswa 

 

No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1 Lebih dari 24 4 20% Tinggi 

2 24-19 13 65% Sedang 

3 Kurang dari 19 3 15% Rendah 

Jumlah 20 100 %  

        

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang menyatakan 

pemahaman materi shalat siswa kelas X IPA di SMA Bakti Ponorogo 

dalam kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 4 responden (20%), 

dalam kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 13 responden (65%), 

dan dalam kategori rendah dengan frekuensi sebanyak 3 responden (15%). 

Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat 

pemahaman materi shalat siswa kelas X IPA di SMA Bakti Ponorogo 

adalah sedang karena dinyatakan dalam kategorisasi menunjukkan 

prosentasenya 65%. 
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Tabel 4.9 

Analisis Regresi Linier Sederhana Pemahaman Materi Shalat 

terhadap Perilaku Siswa 

 

ANOVA Table 

   
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Perilaku * Pemahaman Between Groups (Combined) 1188.383 8 148.548 134.304 .000 

Linearity 1181.598 1 1181.598 1.068E3 .000 

Deviation from 

Linearity 
6.786 7 .969 .876 .554 

Within Groups 12.167 11 1.106 
  

Total 1200.550 19 
   

Ftabel = (liniearity; within groups) 

 = (7; 11) 

Dari tabel di atas diketahui bahwa Fhitung sebesar 0,876 dan untuk 

Ftabel dicari dengan nilai r tabel statistic pada signifikansi 5% atau 0,05 

adalah 3,14. Karena Fhitung 0,876 < Ftabel 3,14, maka dapat disimpulkan 

bahwa Ha diterima yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 

pemahaman materi shalat terhadap perilaku siswa kelas X IPA di SMA 

Bakti Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019. 

Tabel 4.10 Model Summary 

(Pengaruh Pemahaman Materi Shalat terhadap Perilaku Siswa) 

 

Measures of Association 

 
R R Squared Eta Eta Squared 

Perilaku * Pemahaman .992 .984 .995 .990 

Predictor: (Constanta), Pemahaman Materi Shalat 

Dependent Variabel: Perilaku Siswa 

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan 

(R) yaitu sebesar 0.992 dan dijelaskan besarnya prosentase pengaruh 
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variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi 

yang merupakan hasil dari penguadratan R. Dari output tersebut diperoleh 

koefisien (R
2
) sebesar 0,984, yang mengandung pengertian bahwa 

pengaruh pemahaman materi shalat terhadap perilaku siswa kelas X IPA di 

SMA Bakti Ponorogo sebesar 98% sedang sisanya dipengaruhi oleh 

variabel lain. 

2. Analisis Data tentang Tingkat Kedisiplinan Melaksanakan Shalat 

terhadap Perilaku Siswa kelas X IPA di SMA Bakti Ponorogo 

Untuk menganalisa tingkat kedisiplinan melaksanakan shalat 

terhadap perilaku siswa kelas X di SMA Bakti Ponorogo menggunakan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Memberi skor pada angket  

b. Menyusun urutan kedudukan atas tiga tingkatan  

Dalam penyusunan urutan kedudukan atas tiga tingkatan dapat 

disusun menjadi tiga kelompok yaitu tinggi, sedang, dan rendah. 

Patokan yang digunakan untuk menentukan rangking atas, tengah dan 

bawah adalah menggunakan perhitungan program minitab versi 17. 

Adapun hasilnya sebagai berikut: 

1) Identivikasi variabel 

Variabel independen (X1) : kedisiplinan  

2) Mengestimasi atau menaksir model 

Dari tabel hasil perhitungan minitab versi 17 untuk uji 

normalitas variabel (X1) kedisiplinan melaksanakan shalat 
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diperoleh Mean atau rata-rata  sejumlah 88,5. Dan untuk hasil SD 

atau Standar Deviasi diperoleh sejumlah 7,134. Untuk menentukan 

tingkatan pemahaman materi shalat siswa tinggi, sedang dan 

rendah, dibuat pengelompokan dengan menggunakan rumus: 

a) Skor lebih dari M+1.SD (88,5+1.7,134=95,634 dibulatkan 

menjadi 96) adalah tingkatan kedisiplinan melaksanakan shalat 

siswa kelas X IPA di SMA Bakti Ponorogo termasuk kategori 

tinggi. 

b) Skor kurang dari M-1.SD (88,5-1.7,134=81,366 dibulatkan 

menjadi 81) adalah tingkatan kedisiplinan melaksanakan shalat 

siswa kelas X IPA di SMA Bakti Ponorogo termasuk kategori 

rendah. 

c) Dan skor antara M-1.SD sampai dengan M+1.SD adalah 

kedisiplinan melaksanakan shalat siswa kelas X IPA di SMA 

Bakti Ponorogo termasuk kategori sedang. 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa skor lebih dari 96 

dikategorikan tingkat kedisiplinan melaksanakan shalat siswa 

tinggi, sedangkan skor 96 sampai 81 dikategorikan tingkat 

kedisiplinan melaksanakan shalat siswa sedang dan skor kurang 

dari 81 dikategorikan tingkat kedisiplinan melaksanakan shalat 

siswa kategori rendah. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang tingkat pemahaman 

materi shalat siswa dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.11 

Kategorisasi Tingkat Kedisiplinan Melaksanakan Shalat Siswa 

 

No Nilai Frekuensi Prosentase Kategori 

1 Lebih dari 96 4 20% Tinggi 

2 96-81 12 60% Sedang 

3 Kurang dari 81 4 20% Rendah 

Jumlah 20 100 %  

        

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa yang menyatakan 

kedisiplinan melaksanakan shalat siswa kelas X IPA di SMA Bakti 

Ponorogo dalam kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 4 responden 

(20%), dalam kategori sedang dengan frekuensi sebanyak 12 responden 

(60%), dan dalam kategori rendah dengan frekuensi sebanyak 4 responden 

(20%). Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat 

kedisiplinan melaksanakan shalat siswa kelas X IPA di SMA Bakti 

Ponorogo adalah sedang karena dinyatakan dalam kategorisasi 

menunjukkan prosentasenya 60%. 

Tabel 4.12 

Analisis Regresi Linier Sederhana Kedisiplinan Melaksanakan 

Shalat terhadap Perilaku Siswa 

ANOVA Table 

   
Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Perilaku * Kedisiplinan Between Groups (Combined) 1032.050 15 68.803 1.633 .340 

Linearity 901.161 1 901.161 21.393 .010 

Deviation from Linearity 130.889 14 9.349 .222 .985 

Within Groups 168.500 4 42.125 
  

Total 1200.550 19 
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Ftabel = (liniearity; within groups) 

 = (14; 4) 

Dari tabel di atas diketahui bahwa Fhitung sebesar 0,222 dan untuk 

Ftabel dicari dengan nilai r tabel statistic pada signifikansi 5% atau 0,05 

adalah 5,87. Karena Fhitung 0,222 < Ftabel 5,87, maka dapat disimpulkan 

bahwa Ha diterima yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 

kedisiplinan melaksanakan shalat terhadap perilaku siswa kelas X IPA di 

SMA Bakti Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019. 

Tabel 4.13 Model Summary 

(Pengaruh Kedisiplinan Melaksanakan Shalat terhadap Perilaku 

Siswa) 

 

Measures of Association 

 
R R Squared Eta Eta Squared 

Perilaku * Kedisiplinan .866 .751 .927 .860 

Predictor: (Constanta), Kedisiplinan Melaksanakan Shalat 

Dependent Variabel: Perilaku Siswa 

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan 

(R) yaitu sebesar 0.866 dan dijelaskan besarnya prosentase pengaruh 

variabel bebas terhadap variable terikat yang disebut koefisien determinasi 

yang merupakan hasil dari penguadratan R. Dari output tersebut diperoleh 

koefisien (R
2
) sebesar 0,751, yang mengandung pengertian bahwa 

pengaruh kedisiplinan melaksanakan shalat terhadap perilaku siswa kelas 

X IPA di SMA Bakti Ponorogo sebesar 75% sedang sisanya dipengaruhi 

oleh variable lain. 
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3. Analisis Data tentang Pengaruh Pemahaman Materi Shalat dan 

Kedisiplinan Melaksanakan Shalat terhadap Perilaku Siswa Kelas X 

IPA di SMA Bakti Ponorogo 

Untuk tahap selanjutnya peneliti akan melakukan uji normalitas 

terhadap data yang sudah terkumpul untuk dapat melanjutkan analisis data 

regresi linier berganda. 

a. Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui data yang telah diperoleh peneliti dalam penelitian itu 

termasuk data yang berdistribusi normal atau tidak.
98

 Dalam  penelitian  

ini penulis dibantu dengan aplikasi minitab versi 17. 

Teknik yang digunakan dalam pengambilan keputusan pada uji 

normalitas yang didasarkan pada output minitab versi 17 dapat 

dilakukan dengan dua cara. Pertama  dengan membandingkan  

kormogorov–smirnov (KS) hasil perhitungan dan tabel kormogorov 

smirnov (KS) . Apabila KS > KS1-a’ maka Ho diterima atau sampel 

berasal dari populasi berdistribusi normal. Sebaliknya, apabila KS < 

KS1-a’ maka H0 ditolak atau sampel tidak berasal dari sampel yang 

berdistribusi normal. Kedua, dengan membandingkan P-Value. Pada 

minitab versi 17  apabila  P-Value  > 0,150 maka Ho diterima atau 

sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Sebaliknya, 

apabila P-Value < 0,150 maka Ho ditolak atau sampel tidak berasal 

                                                             
98

 Retno Widyaningrum, Statistika (Yogyakarta Pustaka Felicha, 2011), 206. 
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dari populasi yang berdistribusi normal.
99

 Untuk menghindari 

kesalahan dalam penelitian maka peneliti menggunakan tabel uji 

normalitas menggunakan aplikasi minitab versi 17. 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Normalitas Pemahaman 

 

 

Dari hasil uji normalitas tersebut di dapat P-Value > 0,150 dan 

bisa dikatakan bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
       

99
 Edi Irawan, Pengantar Statistik Penelitian Pendidikan (Yogyakarta: Aura Pusta, 

2014), 123 
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Tabel 4.15 

Hasil Uji Normalitas Kedisiplinan 

 

 

Dari hasil uji normalitas tersebut di dapat P-Value > 0,150 dan 

bisa dikatakan bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal. 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Normalitas Perilaku 
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Dari hasil uji normalitas tersebut di dapat P-Value > 0,150 dan 

bisa dikatakan bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal. Karena semua hasil uji normalitas pada masing-masing 

variabel berdistribusi normal, maka penggunaan statistika regresi untuk 

pengujian hipotesis dapat dilanjutkan. 

b. Pengajuan Hipotesis 

Setelah semua data terkumpul dari variabel X1 (Pemahaman), 

X2 (Kedisiplinan) dan Y (Perilaku) kemudian ditabulasikan. Untuk 

menganalisis data tentang pengaruh pemahaman materi shalat dan 

kedisiplinan melaksanakan shalat terhadap perilaku siswa kelas X IPA 

di SMA Bakti Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019, maka peneliti 

menggunakan teknik penghitungan analisis Regresi Linier Sederhana 

dan Berganda dan disini peneliti dibantu dengan aplikasi SPSS versi 

16.  

Tabel 4.18 

Analisis Regresi Linier Berganda 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1182.528 2 591.264 557.728 .000
a
 

Residual 18.022 17 1.060 
  

Total 1200.550 19 
   

a. Predictors: (Constant), kedisiplinan, pemahaman 
  

b. Dependent Variable: perilaku 
    

 

 

    

   



100 
 

Ftabel = (k; n-k) 

 = (2; 20-2) 

 = (2; 18) 

k : jumlah variabel independen (X) 

n : jumlah responden atau sampel penelitian 

R
2
 = 

   

   
 

 = 1182,528 

      18,022 

 = 65,6158 

 = 65,6158% 

Berdasarkan penghitungan koefisien determinasi (R
2
) di atas, 

didapatkan nilai sebesar 65,6158%, artinya pemahaman materi shalat 

dan kedisisplinan melaksanakan shalat berpengaruh sebesar 65,6158% 

terhadap perilaku siswa kelas X IPA di SMA Bakti Ponorogo tahun 

ajaran 2018/2019 dan sebanyak 34,3842% dipengaruhi oleh factor lain. 

Dan dalam uji SPSS di atas diketahui bahwa Fhitung sebesar 557,728 

dan untuk Ftabel dicari dengan nilai r tabel statistic pada signifikansi 5% 

atau 0,05 adalah 3,55. Karena Fhitung 557,728 > Ftabel 3,55, maka dapat 

disimpulkan bahwa Ha diterima yaitu terdapat pengaruh positif dan 

signifikan antara pemahaman materi shalat dan kedisiplinan 

melaksanakan shalat terhadap perilaku siswa kelas X IPA di SMA 

Bakti Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019. 
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D. Interpretasi dan Pembahasan 

1. Tingkat Pemahaman Materi Shalat terhadap Perilaku Siswa kelas X 

IPA di SMA Bakti Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019 

Dari data di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi atau 

hubungan (R) yaitu sebesar 0.992 dan dijelaskan besarnya prosentase 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien 

determinasi yang merupakan hasil dari penguadratan R. Dari output 

tersebut diperoleh koefisien (R
2
) sebesar 0,984, yang mengandung 

pengertian bahwa pengaruh pemahaman materi shalat terhadap perilaku 

siswa kelas X IPA di SMA Bakti Ponorogo sebesar 98% sedang sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain. 

2. Tingkat Kedisiplinan Melaksanakan Shalat terhadap Perilaku Siswa 

kelas X IPA di SMA Bakti Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019 

Dari data tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi atau 

hubungan (R) yaitu sebesar 0.866 dan dijelaskan besarnya prosentase 

pengaruh variabel bebas terhadap variable terikat yang disebut koefisien 

determinasi yang merupakan hasil dari penguadratan R. Dari output 

tersebut diperoleh koefisien (R
2
) sebesar 0,751, yang mengandung 

pengertian bahwa pengaruh kedisiplinan melaksanakan shalat terhadap 

perilaku siswa kelas X IPA di SMA Bakti Ponorogo sebesar 75% sedang 

sisanya dipengaruhi oleh variable lain. 
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3. Pengaruh Pemahaman Materi Shalat dan Kedisiplinan Melaksanakan 

Shalat terhadap Perilaku Siswa Kelas X IPA di SMA Bakti Ponorogo 

Tahun Ajaran 2018/2019 

Dari hasil deskripsi data di atas diketahui bahwa R
2 

sebesar 

65,6158% dan Fhitung sebesar 557,728 dan untuk Ftabel dicari dengan nilai r 

tabel statistic pada signifikansi 5% atau 0,05 adalah 3,55. Karena Fhitung 

557,728 > Ftabel 3,55, maka dapat disimpulkan bahwa Ha diterima yaitu 

terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pemahaman materi shalat 

dan kedisiplinan melaksanakan shalat terhadap perilaku siswa kelas X IPA 

di SMA Bakti Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai variabel 

pemahaman materi shalat dan kedisiplinan melaksanakan shalat siswa kelas X 

IPA di SMA BAKTI Ponorogo dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengaruh tingkat pemahaman materi shalat terhadap perilaku siswa kelas 

X IPA di SMA Bakti Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019 sebesar 98% 

dengan hasil R
2
 yaitu 0,984, sedang sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 

2. Pengaruh tingkat kedisiplinan melaksanakan shalat terhadap perilaku 

siswa kelas X IPA di SMA Bakti Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019 

sebesar 75% dengan hasil R
2
 yaitu 0,751, sedang sisanya dipengaruhi oleh 

variable lain. 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman materi shalat dan 

kedisiplinan melaksanakan shalat terhadap perilaku siswa kelas X IPA di 

SMA Bakti Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019 yang terlihat dari R
2 

sebesar 65,6158% yang berarti sebesar 65% perilaku siswa dipengaruhi 

oleh tingkat pemahaman materi shalat dan kedisiplinan melaksanakan 

shalat siswa dan hasil Fhitung 557,728 > Ftabel 3,55, maka dapat disimpulkan 

bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. 
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B. Saran 

Dari hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh 

pemahaman materi shalat dan kedisiplinan melaksanakan shalat terhadap 

perilaku siswa kelas X IPA di SMA Bakti Ponorogo, maka saran-saran yang 

dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Guru diharapkan dalam  proses pembelajaran pada pemahaman materi 

shalat lebih menarik dan bervariasi dengan model-model belajar yang 

menarik dengan begitu siswa akan lebih senang, semangat dan tertarik 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Dengan perasaan senang, semangat 

yang tinggi dan ketertarikan siswa akan mempengaruhi tingkat 

pemahaman yang baik dan hal ini akan berdampak pada perilaku siswa 

yang akan menjadi lebih baik lagi kedepannya. 

2. Peserta didik diharapkan dapat meningkatkan pemahaman materi 

pembelajaran dan kedisiplinan melaksanakan shalat agar dapat 

meningkatkan perilaku yang lebih baik lagi. 
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