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ABSTRAK 

Oleh : Achmad Nursumari 

Korelasi Ketaatan Ibadah dengan Perilaku Sosial Peserta Didik MA Al-Hikmah 

Bandar Lampung 

Kedudukan manusia dalam beribadah adalah untuk mematuhi, mentaati, dan 

melaksanakan dengan penuh ketundukan pada Allah SWT. sebagai bukti dan 

pengabdian dan rasa terimakasih kepada-Nya. Hal demikian dilakukan sebagai 

praktek dari makna Islam, yaitu berserah diri, patuh, dan tunduk guna mendapatkan 

kedamaian dan keselamatan. Ibadah yang dilakukan seseorang akan berdampak pada 

perilaku sosialnya, semakin taat seseorang itu beribadah maka semakin bagus 

perilaku sosialnya. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana ketaatan ibadah 

peserta didik di MA Al-Hikmah Bandar Lampung, Bagaimana perilaku sosial peserta 

didik di MA Al-Hikmah Bandar Lampung, Adakah korelasi antara ketaatan beribadah 

dengan perilaku sosial peserta didik di MA Al-Hikmah Bandar Lampung  Oleh sebab 

itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketaatan ibadah dan perilaku 

sosial peserta didik, serta korelasi antara ketaatan ibadah dengan perilaku sosial 

peserta didik di MA Al-Hikmah Bandar Lampung. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

metode asosiatif. Sumber data yang diperoleh berupa data primer. Adapun teknik 

pengumpulan data berupa quisioner. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 306 

responden dan sampel dalam penelitian ini berjumlah 50 responden menggunakan 

tehnik penentuan sampel dengan cara purposive sampling. Adapun proses analisis 

data menggunakan analisis regresi sederhana, dengan ketaatan ibadah sebagai 

variabel bebas atau independen dan perilaku sosial sebagai variabel terikat atau 

dependen. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, hasil pengujian hipotesis 

ketaatan ibadah menunjukkan nilai t hitung sebesar 9,294 atau positif dengan taraf 

signifikan 0,000. Maka t hitung > t tabel (9,294 > 2,021 dan taraf  signifikan kurang 

dari 0,05 (0,000 < 0,05), yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menoloak 

Ho dan menerima Ha, artinya ada korelasi yang signifikan antara ketaatan ibadah 

dengan perilaku sosial peserta didik. Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan 

hingga diperoleh nilai regresi linier Y=4,014+0,747X, sig.level 0,000 <0,05 (nilai 

alfa), maka kesimpulannya terdapat korelasi antara ketaatan ibadah dengan perilaku 

sosial peserta didik berdasarkan output yang diperoleh nilai R2 (R Square) sebesar 

0,643 (0,802 x 0,802) atau 64,3%. 

Penulis memberikan saran kepada pihak madrasah agar senantiasa 

meningkatkan ketaatan ibadah peserta didik dengan program-program keagamaan 

dan dapat lebih menanamkan suri tauladan yang baik kepada peserta didik. 



 

Kata kunci: korelasi ketaatan ibadah dengan perilaku sosial peserta didik. 

MOTTO 

 

أْكَملُ :  َوَسلََّم َقاَل َرُسْوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ: َعن َاِبى ُھَرْیَرَة َرِضَى اُهللا َعْنُھ

).رواه ا لترمىزى (الُمؤِمِنیَن إیَمانًا أْحَسُنُھْم ُخُلقًا  

Artinya:  “Dari Abu Hurairah RA. Rasulullah SAW. Bersabda: Orang mukmin yang 

paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya.” (HR Tirmidzi).
1
 

  

                                                
1 AlHafidh, Terjemah Riadhus Shalihin, (Surabaya: Mahkota, 1986), h. 404. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul skripsi adalah “KORELASI KETAATAN IBADAH DENGAN PERILAKU 

SOSIAL PESERTA DIDIK MA AL-HIKMAH BANDAR LAMPUNG”. 

Untuk menghindari adanya pemahaman yang tidak sama dengan skripsi ini, maka 

penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi sebagai 

berikut: 

1. Korelasi : hubungan timbal balik atau sebab akibat.
2
 

2. Ketaatan ibadah : ketaatan berasal dari kata taat, artinya senantiasa tunduk 

atau patuh (kepada Allah SWT. pemerintah, dan sebagainya),
3
 ibadah 

merupakan perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah, yg didasari 

ketaatan mengerjakan perintahNya dan menjauhi laranganNya.
4
 penyerahan 

dengan hati, perkataan dan perbuatan untuk  menjalankan  perintahNya dan 

meninggalkan laranganNya, yang dilakukan secara ikhlas untuk mencapai 

keridhaan Allah SWT. dan mengharap pahalaNya serta dilakukan secara 

terus menerus dalam kehidupan manusia.
5
 

                                                
      2 Depenas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 142. 

3 Ibid, h. 197. 
4 Ibid, h. 235. 
5 Pautri Risthantri dan Ajat Sudrajat, Hubungan Antara Pola Asuh Orang Tua Dan Ketaatan 

Beribadah Dengan Perilaku Sopan Santun Peserta Didik, Jurnal Pendidikan IPS, Vol.2, No.2, 2015. 



 

3. Perilaku sosial : peilaku adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap 

rangsangan atau lingkungan.
6
 Sosial adalah Sosial juga memiliki arti sebagai 

kegiatan yang berhubungan dengan orang lain yang memerlukan sosialisasi 

dalam hal bertingkh laku yang dapat diterima oleh orang lain.
7
 Perilaku sosial 

adalah aktifitas  fisik  dan  psikis  seseorang  terhadap orang  lain  atau  

sebaliknya  dalam  rangka memenuhi  diri  atau   orang  lain yang sesuai 

dengan tuntutan sosial.
8
 

4. Peserta didik : anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi 

diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis 

pendidikan tertentu.
9
 

5. Madrasah aliyah : Madrasah aliyah (MA) adalah jenjang pendidikan 

menengah pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan sekolah 

menengah atas, yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama.
10

 

6. Al-hikmah Bandar Lampung: yayasan pendidikan islam meliputi pendidikan 

formal dan non formal yang ada di Bandar Lampung .
11

 

     Berdasarkan penjelasan definisi judul skripsi di atas adalah untuk 

mengetahui korelasi atau hubungan antara ketaatan ibadah dengan perilaku sosial 

peserta didik di MA Al-Hikmah Way Halim Bandar Lampung. 

                                                
6 Depenas, Op.Cit, h. 859. 
7 Ahmad Susanto, Perkembangan Anak Usia Dini, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), h. 137. 
8 Abu Ahmadi, Psikologi Sosial,(Jakarta: RinekaCipta, 2000), h. 38. 
9 Undang-undang No 20 Tahun 2003, h, 2. 
10 https://id.wikipedia.org/wiki/Madrasah_aliyah. diakses pada 5 Juli 2017. 
11 Dokumentasi  MA Al-Hikmah Bandar Lampung. 



 

B. Alasan Memilih Judul 

Mengingat pentingnya ibadah yang memiliki tujuan menjadikan manusia 

sebagai abdi atau hamba Allah SWT. dengan cara beribadah kepadaNya, 
 
dengan taat 

serta dapat berlangsungnya proses interaksi yang baik antara manusia satu dengan 

yang lain, karena itu ketaatan ibadah seseorang dapat tercermin dari perilaku 

seseorang sehari-hari. Oleh sebab itu peneliti memilih judul “korelasi ketaatan 

ibadah dengan perilaku sosial peserta didik MA Al-Hikmah Bandar Lampung”. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Ibadah merupakan potret moralitas hamba Allah yang tunduk dan patuh 

kepada semua perintahNya dengan melaksanakan ibadah jasmani yang dibenarkan 

oleh syari’at Islam, misalnya perintah mendirikan Shalat maka pelaksanaannya 

menggunakan unsur jasmaniah yang didasarkan pada keyakinan kepada Allah SWT. 

Dalam pelaksanaan shalat harus mengikuti petunjuk Al-Qur’an dan As-Sunnah, mulai 

dari takbiratul Ikhram sampai dengan salam yang terakhir.
12

 

Secara harfiah ibadah berarti bakti manusia kepada Allah SWT. Karena 

didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid. Ibadah juga sebagai upaya 

mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaati segala perintah-Nya, menjauhi 

segala larangan-Nya, dan mengamalkan segala yang diizinkan-Nya.
13

 Dalam surat 

Al-Fatihah ayat 5 Allah SWT. berfirman: 

 َتِعیُن ِإیَّاَك َنۡعُبُد َوِإیَّاَك َنسۡ

                                                
12 Hasan Ridwan, Fiqih Ibadah, (Bandung: Pustaka Setia,  2009), h. 68. 
13 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2008, h. 81. 



 

Artinya: “Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah 

kami mohon pertolongan”(Q.S. Al-Fatihah: 5).
14

 

Menurut Muhammad Abduh, ibadah merupakan suatu ketundukan yang 

mencapai puncaknya yang timbul dari rasa adanya keagungan Allah yang 

disembahnya, yang tidak diketahui sumbernya, serta adanya keyakinan bahwa Dia 

memiliki kekuasaan yang tidak terjangkau arti dan hakikatnya. 
15

 

Kedudukan manusia dalam beribadah adalah untuk mematuhi, mentaati, dan 

melaksanakan dengan penuh ketundukan pada Allah SWT. sebagai bukti dan 

pengabdian dan rasa terimakasih kepada-Nya. Hal demikian dilakukan sebagai 

praktek dari makna Islam, yaitu berserah diri, patuh, dan tunduk guna mendapatkan 

kedamaian dan keselamatan. Ibadah mensyukuri nikmat Allah. Atas dasar inilah 

manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Karena Allah yang 

memberikan nikmat paling besar yang berupa hidup atau wujud dan segala sesuatu 

yang berhubungan dengan-Nya, dengan diperintahkan untuk menjalankan perintah 

dan menjauhi larangan-Nya. Ibadah yang dilakukan seseorang akan tercermin 

terhadap perilaku sosialnya, semakin taat seseorang itu beribadah maka semakin 

bagus perilaku sosialnya. Menurut orang-orang ihsan dalam amal perbuatan lebih 

penting dari pada amal itu sendiri. Melaksanakan ibadah seperti salat, puasa, tilawah 

al-Qur’an, dan lain sebagainya tanpa adanya keikhlasan dari hati dan kesopanan 

dalam berhadapan dengan-Nya sesuai dengan keagungan hadirat-Nya yang Maha 

                                                
14 Departeman Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2005), h. 1. 
15 Ashaf Shaleh, Takwa Makna dan Hikmahnya Dalam Al-Qur’an, (Jakarta: Erlangga, 2006),  h. 68. 



 

Suci, maka semua ibadah yang dilaksanakannya hanya akan menumbuhkan kelelahan 

semata. 

Ibadah seorang  di lingkungan sekolah dan masyarakat dapat berpengaruh 

sekali terhadap perilaku individu, karena ibadah merupakan salah satu yang 

mendorong terbentuknya perilaku sosial. 

Ada beberapa hal dibalik kewajiban beribadah, Allah SWT. memerintahkan 

kita untuk beribadah, sudah barang tentu Allah SWT. sudah mengetahui hikmah 

dibalik perintahNya untuk melaksanakan ibadah, baik ibadah mahdlah maupun ghairu 

mahdlah. Adapun Allah SWT. memerintahkan kita untuk beribadah memiliki 

hikmah, bahwa  Allah SWT. mewajibkan kita beriman, dengan maksud untuk 

membersihkan hati dari sifat syirik, mewajibkan shalat untuk membersihkan diri dari 

sifat takabbur, mewajibkan zakat untuk menjadi sebab diperolehnya rizki, 

mewajibkan puasa untuk menguji kesabaran dan keikhlasan manusia, mewajibkan 

haji untuk mendekatkan umat islam satu sama yang lain, memerintahkan amal ma’ruf 

nahi munkar untuk kemaslahatan orang-orang ‘awam dan menjadikan cambuk bagi 

orang-orang yang kurang akal, menjauhkan diri dari pencurian untuk mewujudkan 

dan menjaga harta dan diri, serta mewajibkan kedamaian bertujuan untuk menjaga 

keseragaman hidup menuju jalan-jalan lurus.
16

  

                                                
16 Khoirulabror.blogspot.co.id/2017/01/tujuan-hakikat-dan-hikmah-ibadah.html?m=1. Diakses 

pada 09-01-2017. 



 

Manusia merupakan makhluk sosial, dimana manusia tidak dapat hidup 

sendiri tanpa orang lain.
17

 Begitu juga dengan peserta didik di sekolah,  perilaku 

sosial peserta didik tidak terlepas dari interaksi sosial, dimana peserta didik saling 

berinteraksi satu sama lain dengan lingkungan dimana peserta didik tidak dapat hidup 

sendiri tanpa teman, guru, atau pun warga sekolah lainnya. Sebagai mahluk sosial 

yang telah memasuki usia remaja peserta didik telah memperhatikan dan mengenal 

berbagai norma pergaulan, yang berbeda dengan norma yang berlaku sebelumnya 

dalam keluarga. 

 Menurut kamus besar bahasa Indonesia, perilaku adalah tanggapan atau 

reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan.
18

 Sedang sosial adalah sesuatu 

yang berkenaan dengan masyarakat.
19

 Perilaku  sosial  adalah  aktifitas  fisik  dan  

psikis  seseorang  terhadap orang  lain  atau  sebaliknya  dalam  rangka memenuhi  

diri  atau   orang  lain yang sesuai dengan tuntutan sosial.
20

 

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud perilaku sosial siswa adalah 

perbuatan dan tingkah laku individu yang muncul dalam kehidupan sehari-hari baik 

dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. 

Menurut Sarlito, yang dimaksud perilaku sosial adalah perilaku ini tumbuh 

dari orang-orang yang ada pada masa kecilnya mendapatkan cukup kepuasan akan 

kebutuhan inklusinya.Ia tidak mempunyai masalah dalam hubungan antar pribadi 

                                                
17 Sarlito. Sarwono, Teori-Teori Psikologi Sosial, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 2. 
18 DEPENAS, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 859. 
19 Ibid, h. 912. 
20 Abu Ahmadi, Psikologi Sosial,(Jakarta: RinekaCipta, 2000), h. 38. 



 

mereka bersama orang lain pada situasi dan kondisinya. Ia bisa sangat  berpartisipasi, 

tetapi bisa juga tidak ikut-ikutan, ia bisa melibatkan diri pada orang lain, bisa juga 

tidak, secara tidak disadari ia merasa dirinya berharga dan bahwa orang lain pun 

mengerti akan hal itu tanpa ia menonjol-nonjolkan diri. Dengan sendirinya orang lain 

akan melibatkan dia dalam aktifitas-aktifitas mereka.
21

 

Perilaku sosial seseorang merupakan sifat relatif untuk menanggapi orang 

lain dengan cara yang berbeda-beda. Sebagai contoh, dalam melakukan kerjasama, 

ada orang yang melakukannya atas kepentingan pribadinya, ada orang yang bermalas-

malasan, tidak sabar dan hanya ingin mencari untung sendiri. 

Perilaku sosial yang dimaksud adalah perbuatan atau tingkah laku yang 

sering dilakukan siswa dalam kehidupan sekolah ataupun masyarakat baik berupa 

menolong sesama, tenggang rasa, kasih sayang dan sebagainya tanpa ada rasa 

keterpaksaan atau atas dasar sebagai memenuhi tugas sekolah, akan tetapi perbuatan 

yang dilakukan atas kehendak sendiri dengan tujuan ingin mendapatkan ridho Allah 

SWT. 

Dalam kaitannya mengenai perilaku sosial, sudah barang tentu peserta didik 

akan memiliki hubungan sosial terhadap tingkah lakunya, sehingga peserta didik 

dapat melakukan interaksi dengan lingkungan. 

                                                
21 Pandi Setiawan, Perilaku Sosial Peserta Ekstra Kulikuler Karate Disekolah Dasar Kristen Bina 

Harapan Purbalingga, Skripsi Fakultas Ilmu Olahraga, Universitas Negeri Yogyakarta, 2015, h. 7. 



 

Sebagai konsekuensi dari fase perkembangan, anak memiliki karakteristik 

khusus dalam berperilaku yang direalisasikan  dalam bentuk tindakan-tindakan 

tertentu. Syamsu Yusuf,  mengidentifikasi sebagai berikut: 

a. Pembangkangan (negativisme), yaitu suatu bentuk tingkah laku melawan. 

Tingkah laku ini terjadi sebagai reaksi terhadap penerapan  disiplin yang 

diterapkan oleh orang tua atau lingkungan. 

b. Agresi (agression), yaitu perilaku menyerang balik, baik secara fisik (nonver-

bal) maupun kata-kata (verbal). Agresi ini merupakan salah satu bentuk dari 

reaksi terhadap frustasi (rasa kecewa karena tidak terpenuhi kebutuhan/ 

keinginannya) yang dialaminya. 

c. Berselisih/bertengkar (quarreling), terjadi apabila seorang anak merasa 

tersinggung atau terganggu oleh sikap dan perilaku anak lain, seperti 

diganggu pada saat mengerjakan sesuatu atau direbut barang atau mainannya. 

d. Menggoda (teasing), yaitu bentuk lain dari dari sifat agresif. Menggoda 

merupakan serangan mental terhadap orang lain dalam bentuk verbal (kata-

kata ejekan atau cemoohan. 

e. Persaingan (rivaly), yaitu keinginan untuk melebihi orang lain dan selalu 

didorong (distimulasi) orang lain. 

f. Kerja sama (cooperation), yaitu sikap mau bekerja sama dengan kelompok . 

g. Tingkah laku  berkuasa (ascendant behavior), yaitu sejenis tingkah laku untuk 

menguasai tingkah laku sosial, mendominasi atau bersikap “bussines”. 

h. Mementingkan diri sendiri (selfishness), yaitu sikap egosentris dalam 

memenuhi keinginannya. 

i. Simpati (sympaty), yaitu sikap emosional yang mendorong individu untuk 

menaruh perhatian terhadap orang lain. Mau mendekati dan bekerja sama 

dengannya.
 22

 

Menurut Lindgren, mengemukakan bahwa perilaku sosial anak tercermin 

dalam sikap dan perasaan yang dapat membawanya kepada tindakan interpersonal 

yang lebih lanjut.
23

 Peristiwa interpersonal dapat dipelajari dari bermacam-macam 

                                                
22 Juntika Nurihsan, Dinamika Perkembangan Anak dan Remaja, (Bandung: Refika Aditama, 2013), 

h. 46. 
23 http://a-research.upi.edu/operatorupload/ diakses pada (14-01-2017). 



 

tindakan yang dilakukan seseorang, yaitu: penerimaan (acceptance), penolakan 

(rejection), agresi, kasih sayang dan penghindaran (aviodance), peristiwa 

interpersonal dapat pula dipelajari dari proses komunikasi dan segi kerjasama atau 

persaingan.  

Ada beberapa manfaat perilaku sosial, diantaranya:  

1. Agar bertingkah laku yang dapat diterima lingkungannya. 

2. Dapat memainkan peranan sosial yang dapat diterima kelompoknya, misalnya 

berperan sebagai laki-laki dan perempuan. 

3. Agar dapat mengembangkan sikap sosial yang sehat terhadap lingkungannya 

agar sukses dikehidupan sosialnya kelak. 

4. Agar mampu menyesuaikan diri dengan baik dan akibatnya pun dapat 

diterima dengan baik.
24

 

 

Dalam kaitannya dalam perilaku siswa tidak dapat dipisahkan dengan 

kepribadian, setiap individu memiliki kepribadian yang dapat berubah. Ada beberapa 

faktor yang dapat mempengaruhi perubahan kepribadian siswa, perubahan ini pada 

umumnya terjadi pada faktor lingkungan dibandingkan faktor fisik, di samping itu 

perubahan ini lebih sering dialami oleh anak-anak dibandingkan orang dewasa. 

Fenton, mengklarifikasikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

perubahan kepribadian dalam tiga kategori, yaitu: 

a. Faktor organik, seperti: makanan, obat, infeksi, dan gangguan organik. 

b. Faktor lingkungan sosial budaya, seperti: seperti pendidikan, agama, rekreasi 

dan partisipasi sosial. 

c. Faktor dari dalam individu itu sendiri, seperti: tekanan emosional terhadap 

orang lain,dan  imitasi.
25

 

 

                                                
24 Sujono, Mencerdaskan Perilaku Anak, (Jakarta: Elex Media Computindo, 2005), h. 140. 
25 Syamsu Yusuf,  Psikologi Perkembangan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h.129. 



 

Dalam mengajarkan perilaku sosial bisa dengan melibatkan seseorang secara 

langsung, termasuk emosionalnya. Pembekalan dan pembelajaran saja tidak cukup, 

namun harus adanya pembiasaan, sehingga perilaku sosial dapat tertanam pada diri 

peserta didik. 

Hubungan ketaatan ibadah dengan perilaku sosial dalam kehidupan sehari-

hari yaitu sebagai pemberi ketenangan, rasa, terlindungi dan rasa cinta kasih terhadap 

sesama, setiap ibadah yang seseorang alami maka akan timbul dampak pada prilaku 

sosialnya. Ketaatan beribadah juga sebagai motivasi pada seseorang dalam 

mendorong untuk melakukan suatu aktivitas, sebab perbuatan yang dilakukan dengan 

keyakinan itu mempunyai unsur kesucian serta ketaatan, motivasi mendorong 

seseorang untuk berkreasi berbuat kebajikan maupun berkorban seperti tolong 

menolong dan sebagainya. Allah SWT. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah : 45 

   ٤٥َوٱسَۡتِعیُنوْا ِبٱلصَّبِۡر َوٱلصََّلوِٰةۚ َوِإنََّھا َلَكِبیَرٌة ِإلَّا َعَلى ٱلَۡخِٰشِعیَن 

Artinya :“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 

demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu´”(Q.S. Al-

Baqarah: 45). 

 

Di antara hikmah dari ketaatan beribadah siswa yang dapat mempengaruhi 

terhadap prilaku individu maupun prilaku sosial siswa di antaranya yaitu: 

a. Membentuk sikap taqwa: Taqwa dibentuk melalui proses kontinu menuju 

ketingkat ketaqwaan yang tinggi yaitu taqwa khawwash al-khawwash. 

b. Sabar: yaitu menahan diri dari kesulitan, atau mengendalikan diri sesuai yang 

dikehendaki akal dan syara’. 

c. Menahan amarah: orang yang bertaqwa adalah orang yang dapat menahan 

amarah.  



 

d. Pemaaf: salah satu karakteristik orang yang bertaqwa adalah selalu 

memaafkan kesalahan orang lain. 

e. Berbuat baik: orang yang berbuat baik sangat berpengaruh terhadap ketaatan 

ibadah, karena dari berbuat baik ia akan selalu mengharap ridha Allah SWT. 

f. Tidak meneruskan perbuatan keji: orang yang bertaqwa tidak akan terus 

menerus melakukan perbuatan keji mereka mengetahui bahwa orang yang 

berbuat dosa adalah orang yang berbuat keji dan tidak mengikuti fitrah serta 

melanggar syari’at.
26

 

 

Ketaatan beribadah pada siswa masih membutuhkan pemupukan dan 

peningkatan upaya menjadi kuat dan teguh mempertahankan agama karena masih 

jauh dari harapan. Siswa adalah calon generasi baru yang perlu perhatian khusus pada 

akhlak, budi pekerti, sopan santun supaya nantinya tidak luntur karena anak-anak 

zaman sekarang harus dididik sejak dini supaya kelak akan menjadi anak yang 

berguna. 

Mengingat pentingnya pendidikan agama terutama dalam pembentukan 

perilaku pada peserta didik, dengan cara mengenalkan materi pelajaran tentang agama 

islam serta praktik pengamalan ibadah yang dijadikan budaya terhadap peserta didik 

agar terbentuk ketaatan dalam dirinya untuk beribadah. Begitu juga yang terjadi di 

MA Al-Hikmah Bandar Lampung, dimana di sekolah tersebut menerapkan praktik 

ibadah baik ibadah mahdlah maupun ibadah ghairu mahdlah yang diharapkan 

perserta didik dapat mengamalkannya dalam kehidupan sosial di mana nantinya dapat 

berpengaruh terhadap perilaku sosialnya. 

                                                
      26 Ashaf Shaleh, Op.Cit, h. 68. 



 

Setelah melakukan studi pendahuluan, penulis menemukan masalah tentang 

pelaksanaan shalat berjamaah yang masih kurang dipatuhi oleh peserta didik, 

mengingat pentingnya ibadah shalat berjamaah sebagai aturan agama yang harus 

dipatuhi umat islam. Allah SWT. Berfirman: 

                     

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang 

yang ruku'. (Q.S. Al-Baqarah : 43). 

Selanjutnya dalam pelaksanaan tadarus Al-qur’an, penulis menemukan 

sebagian kecil peserta didik yang tidak membawa Al-qur’an sehingga tidak dapat 

mengikuti kegiatan dengan hikmat. Mengingat pentingnya membaca Al-Qur’an 

karena didalamnya terdapat pelajaran dan tuntunan bagi manusia sebagai pedoman 

dalam hidup di dunia maupun di akhirat, untuk itu manusia diwajibkan untuk 

mempelajari dan memahami Al-Qur’an sebagai sumber dari segala hukum didunia 

ini.
27

 

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, masih ada sebagian kecil peserta 

didik yang belum menanamkan kedisiplinan dan kurangnya kesadaran peserta didik 

terhadap kedisiplinan sehingga harus menerima hukuman yang diberlakukan oleh 

guru dan osis.  

 Adapun dalam pelaksanaan ibadah serta perilaku sosial sehari-hari, penulis 

menemukan sebagian kecil peserta didik yang belum mengerti hubungan ibadah 

                                                
27 Yunahar Ilyas, Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur’an, (Yogyakarta: Ippi, 1999), h. 143. 



 

dengan perilaku sosial sehari-hari. Mengingat Ketaatan ibadah sebagai motivasi pada 

seseorang dalam mendorong untuk melakukan suatu aktivitas, sebab perbuatan yang 

dilakukan dengan keyakinan itu mempunyai unsur kesucian serta ketaatan, motivasi 

mendorong seseorang untuk berkreasi berbuat kebajikan maupun berkorban seperti 

tolong menolong dan sebagainya.
28

 

Menurut bapak Abdul Aziz, SH. M.Pd.I. selaku Kepala MA Al-Hikmah, 

materi agama yang diberikan meliputi pendidikan keagamaan serta praktik 

pengamalan ibadah, seperti sholat jamaah, Tadarus Al-Qur’an, serta Sedekah jum’at 

berkah. Adapun mengenai perilaku sosial siswa meliputi Sikap disiplin, tolong 

menolong, kasih sayang, dan lemah lembut.
29

 

Menurut bapak Suyanto, S.Pd.I. selaku Wakil kepala bagian Kesiswaan di 

MA Al-Hikmah, ketaatan ibadah peserta didik di MA Al-Hikmah masih ada sebagian 

kecil peserta didik yang belum menanamkan kedisiplinan dalam beribadah, serta 

masih adanya perilaku sosial peserta didik yang belum terbentuk secara baik, baik 

dalam perilaku  maupun tingkah laku. Adapun kendala lain yang lain yaitu dalam 

faktor pengawasan, dimana kurangnya pengawasan dari dewan guru maupun Osis 

bidang Rohis sehingga kurang optimal dalam proses ibadah peserta didik .
30

 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti membatasi penelitian-penelitian , adapun 

ibadah yang akan diteliti diantaranya ibadah shalat, sedekah, membaca Al-Qur’an 

                                                
28 Jalaludin, Psikologi Agama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 229. 
29 Wawancara bapak Abdul Aziz, SH. M.Pd.I, Kepala Sekolah, tanggal 13-02-2017, pukul 09.00. 
30 Wawancara bapak Suyanto, S.Pd.I, Waka Kesiswaan, tanggal 13-02-2017, pukul 09.45. 



 

serta korelasinya dengan sikap disiplin, lemah lembut dan tolong menolong dalam 

kehidupan sosial peserta didik.  

   Berdasarkan masalah diatas, terdapat beberapa masalah khususnya 

mengenai proses ibadah peserta didik disekolah serta perilaku sosial peserta didik, 

baik terhadap teman, guru maupun lingkungan. maka penulis ingin meneliti tentang 

ppola ketaatan ibadah serta pelaksanaannya dan meneliti perilaku sosial peserta didik 

yang ada di MA Al-Hikmah Bandar Lampung, serta mengkorelasikan antara kedua 

fariabel tersebut.  

D. Batasan Masalah 

Karena ada keterbatasan dalam penelitian baik keterbatasan waktu, dana, 

tenaga, teori teori, dan supaya penelitian dapat dilakukan secara mendalam maka 

tidak semua masalah yang telah didefinisikan akan diteliti. Untuk itu maka peneliti 

memberikan batasan-batasan saat meneliti, serta metode – metode saat pengumpulan 

data. Dalam penelitian ini juga peneliti memberi batasan-batasan penelitian tentang 

ketaatan ibadah dengan perilaku sosial, adapun ibadah yang akan diteliti diantaranya 

ibadah shalat, sedekah dan tadarus Al-Qur’an serta korelasinya terhadap sikap 

disiplin, lemah lembut dan tolong menolong dalam kehidupan sosial peserta didik. 

E. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana ketaatan ibadah peserta didik di MA Al-Hikmah Bandar 

Lampung? 

2. Bagaimana perilaku sosial peserta didik di MA Al-Hikmah Bandar Lampung? 



 

3. Adakah korelasi antara ketaatan beribadah dengan perilaku sosial peserta 

didik di MA Al-Hikmah Bandar Lampung? 

F. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui bagaimana ketaatan beribadah peserta didik di MA Al-

Hikmah Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui bagaimana perilaku sosial peserta didik di MA Al-Hikmah 

Bandar Lampung. 

3. Untuk mengetahui korelasi antar ketaatan ibadah dengan perilaku sosial 

peserta didik di MA Al-Hikmah Bandar Lampung. 

G. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, diaharapkan dapat menjadi manfaat bagi 

peneliti khususnya serta bagi orang yang membaca pada umumnya. Adapun manfaat 

yang dapat diperoleh diantaranya: 

1. Bagi peneliti : diharapkan peneliti memperoleh pengetahuan dan wawasan 

yang lebih luas mengenai implementasi ketaatan ibadah terhadap perilaku 

sosial dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Bagi lembaga MA Al-Hikmah : diharapkan dapat memberikan motivasi 

peserta didik agar ketaatan dalam beribadah dan perilaku sosialnya bertambah 

lebih baik, serta dapat menjadikan bahan pertimbangan pendidik untuk 

meningkatkan ketaatan ibadah peserta didik. 



 

3. Bagi akademis : penelitian ini sebagai perwujudan tri darma perguruan tinggi 

dan diharapkan hasil penelitian ini akan memberi kegunaan ilmiah bagi yang 

membacanya khususnya menggenai ketaatan ibadah dengan perilaku sosial. 



 

 

 BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kajian Teori 

1. Ketaatan Ibadah 

Taat menurut bahasa ialah senantiasa tunduk (kepada Tuhan, 

pemerintah, dan sebagainya), patuh, tidak berlaku curang, dan shaleh.
31

 

Ibadah menurut bahasa ada tiga makna,  ta’at الطاعة( ), tunduk الخضوع( ), hina  

 ,Jadi ibadah itu merupakan bentuk ketaatan .(التنّسك) dan pengabdian (الذّل)

ketundukan, dan pengabdian kepada Allah SWT.  karena makna asli ibadah 

itu menghamba, maka dapat pula diartikan sebagai bentuk perbuatan yang 

menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah SWT.
32

  

Ketaatan ibadah adalah penyerahan dengan hati, perkataan dan 

perbuatan untuk menjalankan perintahNya dan meninggalkan laranganNya, 

yang dilakukan secara ikhlas untuk mencapai keridhaan Allah SWT. dan 

mengharap pahalaNya serta dilakukan secara terus menerus dalam kehidupan 

manusia.
33

 Ketaatan ibadah dalam penelitian ini dilihat pada ibadah shalat, 

membaca Al-Qur’an, dan ibadah yang dilakukan terhadap sesama manusia 

(ibadah sosial). 

                                                
      31 Depenas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 117. 

      32 Hasan Ridwan, Fiqih Ibadah,(Bandung: pustaka Setia,  2009), h. 61. 

      33 Putri Risthantri dan Ajat Sudrajat, Hubungan Antara Pola Asuh Orang Tua Dan Ketaatan 
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Menurut ulama tauhid, ibadah dapat diartikan sebagai bentuk 

mengesakan Allah SWT. dan tidak ada sesuatu yang menyerupaiNya, 

sehingga hanya kepada Allah kita beribadah.
34

 Sebagaimana terdapat dalam 

Qur’an surat An-Nahl: 36. 

 َفِمنُۡھم مَّنۡ ٱلطَُّٰغوَتۖ ٱۡجَتِنُبوْا َوَھٱللَّ ٱۡعُبُدوْا رَُّسوًلا َأِن � َبَعۡثَنا ِفي ُكلِّ ُأمَّةَوَلَقدۡ

 َكیَۡف ٱنُظُروْا َفٱلَۡأرِۡض َفِسیُروْا ِفي ٱلضََّلَٰلُةۚ َوِمنُۡھم مَّنۡ َحقَّتۡ َعَلیِۡھ ٱللَُّھَھَدى 

   ٱلُۡمَكذِِّبیَنَكاَن َعِٰقَبُة 
Artinya: “Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat 

(untuk menyerukan): “Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Taghut itu”, 

maka diantara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan 

adapula diantara orang-orang yang telah pastikesesatan baginya. Maka 

berjalanlah kamu diatas muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan 

orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul)”.(QS. An-Nahl: 36).
35

 

 

Menurut Hasbi Ash-Shidieq (salah seorang ulama akhlak) mengartikan 

bahwa ibadah adalah melaksanakan semua perintah Allah dalam praktik 

ibadah jasmaniah dan rohaniah dengan berpegang teguh pada syari’at Islam 

yang benar. Ibadah dalam arti taat sepenuh jiwa raga.
36

 

Dalam perspektif ilmu akhlak, ibadah merupakan potret moralitas 

hamba Allah SWT. yang tunduk dan patuh kepada semua perintahNya dengan 

melaksanakan ibadah jasmaniah yang dibenarkan oleh syari’at. Misalnya 

perintah mendirikan Shalat, maka pelaksanaannya menggunakan unsur 

jasmaniah yang didasarkan pada keyakinan kepada Allah SWT.  dalam 

                                                
34 Hasan Ridwan, Op.Cit, h. 64. 
35 Departeman Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2005), h. 271. 
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pelaksanaan shalat harus mengikuti petunjuk Al-qur’an dan As-Sunnah, mulai 

dari takbiratul ikhram sampai mengucap salam terakhir.
37

 

Menurut Muhammad Abduh (1318 H), ibadah merupakan suatu 

ketundukan yang mencapai puncaknya yang timbul dari rasa adanya 

keagungan Allah yang disembahnya, yang tidak diketahui sumbernya, serta 

adanya keyakinan bahwa Dia memiliki kekuasaan yang tidak terjangkau arti 

dan hakikatnya. 
38

 

Oleh karena itu apabila memohon, ia hanya memohon kepada Allah 

SWT. apabila meminta pertolongan, ia hanya meminta pertolongan kepada 

Allah SWT. dan apabila ia bernadzar, ia hanya bernadzar kepada Allah SWT. 

Jadi, hanya untuk Allah semata segala amal batin, seperti rasa takut, berharap, 

inabah (penyesalan), cinta, mengagungkan, dan tawakal (berserah diri), dan 

juga amalan lahiriyah, seperti shalat, zakat, puasa, haji.
39

 

Allah SWT. berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 21-22 : 

 )٢١(َیَٰٓأیَُّھا ٱلنَّاُس ٱعُۡبُدوْا َربَُّكُم ٱلَِّذي َخَلَقُكمۡ َوٱلَِّذیَن ِمن َقبِۡلُكمۡ َلَعلَُّكمۡ َتتَُّقوَن 
 � َوَأنَزَل ِمَن ٱلسََّمٓاِء َمٓاء�ا َوٱلسََّمٓاَء ِبَنٓاء�ٱلَِّذي َجَعَل َلُكُم ٱلَۡأرَۡض ِفَرٰش

 (ا َوَأنُتمۡ َتعَۡلُموَن�ا لَُّكمۡۖ َفَلا َتۡجَعُلوْا ِللَِّھ َأنَداد�َفَأخَۡرَج ِبِھۦ ِمَن ٱلثََّمَرِٰت ِرزۡق
٢٢ (  

Artinya: “(21). Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu 

dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. (22). Dialah yang 

menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia 

menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu 

segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; karena itu janganlah kamu 

                                                
37 Hasan Ridwan , Loc. Cit. 

38 Ashaf Shaleh, Takwa Makna dan Hikmahnya Dalam Al-Qur’an, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 68. 
39 Abu Bakar, Minhajul Muslim, (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 80. 



 

mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui”.(Q.S. Al-

Baqarah: 21-22).
40

 

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa semua kehidupan hamba Allah 

yang dilaksanakan dengan niat mengharap ridho Allah SWT. bernilai ibadah. 

Hanya saja ada ibadah yang sifatnya langsung langsung berhubungan dengan 

Allah tanpa ada perantara yang merupakan bagian dari ritual formal atau 

hablun minallah dan ada yang ibadah secara tidak langsung, yang disebut 

dengan hablun minannas. 

Secara umum, bentuk perintah beribadah kepada Allah dibagi dua, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Ibadah mahdhah. 

Ibadah mahdhah adalah ibadah yang perintah dan larangannya sudah 

jelas secara zahir dan tidak perlu penambahan atau pengurangan. Ibadah ini 

ditetapkan oleh dalil yang kuat, misalnya perintah sholat, puasa, zakat, haji, 

serta bersuci dari hadas kecil maupun besar. 
41

 

Ibadah yang dimaksud dalam bagian ini adalah ibadah khusus. Dalam 

yurisprudensi (hukum) Islam telah ditetapkan bahwa dalam urusan ibadah 

mahdlah tidak ada “kreatifitas”, sebab yang mengcreate atau membentuk 

                                                
40 Departeman Agama RI, Op.Cit, h. 04. 

41 Hasan Ridwan, Op.Cit, h. 71. 



 

suatu ibadah dalam islam dinilai sebagai bid’ah yang dikutuk nabi sebagai 

kesesatan.
42

 

Ibadah mahdlah merupakan bentuk pengabdian langsung hamba kepada 

sang khaliq secara   vertikal. 

Adapun implementasi dari ibadah mahdhah diantaranya sebagai berikut: 

1) Shalat. 

Salat menurut bahasa berasal dari kata “As-Sholah” yang berarti do’a, 

sedangkan menurut istilah adalah ibadah yang tersusun dari beberapa 

perkataan dan perbuatan yang di mulai dengan takbir, disudahi dengan 

salam, dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan.
43

  

Shalat merupakan kewajiban setiap mu’min, dimana Allah SWT. telah 

memerintahkan dalam sejumlah firmanNya yang termaktub dalam Al-

Qur’an, Seperti yang tertera dalam Qur’an Surat Al-Ankabut : 45. 

  َوَأِقیُموْا ٱلصََّلوَٰة َوَءاُتوْا ٱلزََّكوَٰة َوٱرَۡكُعوْا َمَع ٱلرَِّٰكِعیَن 
Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah 

beserta orang-orang yang rukuk”.
44

 

 

Rasulullah SAW. Menjadikan tiang kedua dari tiang tiang agama islam 

yang lima. Rasulullah SAW. Bersabda: 

                                                
42 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2008, h. 81. 

43 Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, (Bandung: Sinar Baru Algesindo,1986), h. 53. 
44 Departeman Agama RI, Op.Cit, h. 07. 



 

َشَھاَدِة َاْن َلا الھ اال اهللا َوَانَّ ُمَحّمًدا َرُسْوُل اهللا، : ُبِنَى اْلاِءْسَلاِم َعَلى َخْمٍس

.َوِأَقاِم الصََّالِة، َوِاْیَتاِء الزََّكاِة، وَحـجِّ ْالَبْیِت َوَصْوِم َرَمَضاَن  
Artinya: “Islam didirikan atas lima perkara, yaitu: Bersaksi bahwasanya 

tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah SWT.  dan bahwa 

Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, 

melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, serta berpuasa dibulan 

Ramadhan”(H.R. Bukhari, Muslim dan Ahmad).
45

 

 

Diantara hikmah disyari’atkan shalat adalah untuk mensucikan jiwa dan 

menyebabkan seorang hamba merasa senang bermunajat kepada Allah 

SWT. didunia dan berdekatan denganNya diakhirat. 

2) Puasa. 

Puasa menurut bahasa adalah menahan diri. Menahan dari segala 

sesuatu seperti makan, minum, nafsu, menahan berbicara yang tidak 

bermanfaat. Menurut istilah puasa yaitu menahan diri dari sesuatu yang 

membatalkannya, satu hari lamanya, mulai dari terbit fajar sampai 

terbenam matahari dengan niat.
46

 

Allah SWT. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah: 183-184. 

َیَٰٓأیَُّھا ٱلَِّذیَن َءاَمُنوْا ُكِتَب َعَلیُۡكُم ٱلصَِّیاُم َكَما ُكِتَب َعَلى ٱلَِّذیَن ِمن َقبِۡلُكمۡ 

ۚ َفَمن َكاَن ِمنُكم مَِّریًضا َأوۡ َعَلىٰ �ا مَّعُۡدوَدٰت� َأیَّام)١٨٣(َلَعلَُّكمۡ َتتَُّقوَن 

 َطَعاُم �یَن ُیِطیُقوَنُھۥ ِفدَۡیة مِّنۡ َأیَّاٍم ُأَخَرۚ َوَعَلى ٱلَِّذ� َفِعدَّة�َسَفر

 لَُّكمۡ � لَُّھۥۚ َوَأن َتُصوُموْا َخیۡر�ا َفُھَو َخیۡر�ۖ َفَمن َتَطوََّع َخیۡر�ِمۡسِكین

   )١٨٤(ِإن ُكنُتمۡ َتعَۡلُموَن 
Artinya: “(183). Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 

berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar 
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kamu bertakwa. (184). (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka 

barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia 

berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang 

ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang 

yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar 

fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang 

dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik 

baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”(Q.S. 

Al-Baqarah: 183-184).
47

 

 

3) Zakat. 

Kata zakat berasal kata bahasa Arab “az-zakâh”. Ia adalah masdar dari 

fi’il madli “zakâ”, yang berarti bertambah, tumbuh dan berkembang. Ia 

juga bermakna suci.
48

 Zakat menurut istilah agama Islam artinya “kadar 

harta yang tertentu” yang diberikan kepada yang berhak menerimanya 

dengan beberapa syarat. Zakat hukumnya fardu ‘ain bagi orang-orang 

yang telah cukup persyaratanya.  Zakat adalah sebagai cara untuk 

membersihkan mereka dari kikir dan cinta yang berlebihan pada harta 

benda dan untuk menumbuhkan sifat-sifat kebaikan di dalam hati agar 

dapat menggunakan harta yang di milikinya dengan benar.
49

  

Allah SWT. berfirman dalam Q.S. At-Taubah: 103. 

 ُتَطھُِّرُھمۡ َوُتَزكِّیِھم ِبَھا َوَصلِّ َعَلیِۡھمۡۖ ِإنَّ َصَلوَٰتَك � َصَدَقةُخذۡ ِمنۡ َأمَۡوِٰلِھمۡ

   لَُّھمۡۗ َوٱللَُّھ َسِمیٌع َعِلیٌم�َسَكن
Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu 

kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk 

mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi 
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48 Kementerian Agama, Fiqih, (Jakarta: Kementerian Agama, 2014), h. 37. 
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mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. At-

Taubah: 103).
50

 

Ada dua macam zakat, diantaranya zakat fitrah dan zakat maal. 

4) Haji. 

Haji menurut bahasa yaitu Al-Qashdu, artinya bermaksud. Mengerjakan 

sesuatu dengan sengaja atau menuju tempat dengan sengaja, yang 

dilakukan berulang-ulang. Sedang menurut syara’, haji ialah menuju 

keBaitullah atau menghadap Allah untuk mengerjakan seluruh rukun dan 

persyaratan haji yang telah ditentukan oleh syari’at Islam. Dalam arti lain 

haji adalah sengaja mengunjungi Ka’bah atau Baitullah untuk melakukan 

beberapa amal ibadah dengan syara’ tertentu, yakni mengerjakan thawaf, 

sa’i, wukuf di Arafah dan manasik haji lainnya dengan mengikuti 

tuntunan Rasulullah SAW.
51

 

Haji diwajibkan bagi orang yang memiliki kemampuan materil dan fisik 

diperjalanan. Kewajibannya hanya untuk satu kali dalam seumur hidup, 

sebagaimana disebutkan dalam surat Ali ‘Imran: 97. 

اۗ َوِللَِّھ َعَلى ٱلنَّاِس ِحجُّ � مََّقاُم ِإبَۡرِٰھیَمۖ َوَمن َدَخَلُھۥ َكاَن َءاِمن�ِفیِھ َءاَیُٰتۢ َبیَِّنٰت

  اۚ َوَمن َكَفَر َفِإنَّ ٱللََّھ َغِنيٌّ َعِن ٱلَۡعَٰلِمیَن �ٱلَۡبیِۡت َمِن ٱۡسَتَطاَع ِإَلیِۡھ َسِبیل
Artinya: “Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) 

maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi 

amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap 

Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke 

Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka 
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sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta 

alam”(Q.S. Ali ‘Imran: 97).
52

 

 

Diantara hikmah disyari’atkannya haji dan umrah adalah untuk 

membersihkan jiwa dari pengaruh-pengaruh dosa sehingga mampu dan 

layak menerima kemuliaan Allah SWT. diakhirat kelak. 

Rasulullah SAW. Bersabda: 

 َمْن َحجَّ ھذا اْلَبْیَت َفَلْم َیْرُفْث َوَلم َیْفُسْق َخَرَج ِمن ُذُنوِبِھ َكَیوِم َوَلَدْتُھ ُامُُّھ
Artinya: “Orang yang melaksanakan haji ke Baitullah ini, lalu dia tidak 

bersenggama dan tidak pula berbuat kefasikan maka dia bebas dari dosa-

dosanya seperti pada hari dia dilahirkan ibunya”(H.R. Bukhari dan 

Muslim).
53

 

b. Ibadah Ghairu Mahdlah 

 Ibadah ghairu mahdlah ialah ibadah yang cara pelaksanaannya dapat 

direkayasa oleh manusia, artinya bentuknya dapat beragam serta mengikuti 

situasi dan kondisi, tetapi subtansi ibadahnya tetap terjaga. Misalnya 

membaca Al-Qur’an, perintah melaksanakan perdagangan dengan cara yang 

halal dan bersih, perintah tolong menolong dalam bertetangga.
54

 

Ibadah ghairu mahdlah adalah ibadah umum berbentuk hubungan 

sesama manusia dan manusia dengan alam yang memiliki nilai ibadah. 

Ibadah ini tidak ditentukan cara dan syarat secara detail, diserahkan kepada 
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      54 Hasan Ridwan, Op.Cit, h. 71. 



 

manusia sendiri. Islam hanya memberi perintah atau anjuran, dan prinsip-

prinsip umum saja.
55

 

Bentuk-bentuk ibadah ghairu mahdlah diantaranya: 

 

1) Membaca Al-Qur’an. 

Menurut bahasa, Al-Qur’an berasal dari kata “qara’a”, yang berarti 

bacaan. Adapun definisi Al-Qur’an secara terminologi menurut sebagian 

besar ulama Ushul Fiqih adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW, dalam bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi 

sesudahnya secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, tertulis 

dalam mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-

Nas.
56

 Menurut pandangan Imam As-Syafi’I menetapkan bahwa Al-

Qur’an merupakan sumber hukum Islamyang paling pokok, bahkan beliau 

berpendapat “tidak ada yang diturunkan pada penganut agama apapun, 

kecuali petunjuknya terdapat dalam ajaran Al-Qur’an. 

Adapun dasar diturunkannya Al-Qur’an terdapat dalam Qur’an surah An-

Nahl ayat 44. 

ِبٱلَۡبیَِّنِٰت َوٱلزُُّبِرۗ َوَأنَزۡلَنٓا ِإَلیَۡك ٱلذِّكَۡر ِلُتَبیَِّن ِللنَّاِس َما ُنزَِّل ِإَلیِۡھمۡ َوَلَعلَُّھمۡ 

  َیَتَفكَُّروَن 
Artinya: “keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami 

turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat 
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manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka 

memikirkan”(Q.S. An-Nahl: 44).
57

 

Al-Qur’an merupakan suatu nama pilihan Allah yang sungguh tepat, 

karena tiada satu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca lima ribu 

tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Quran Al-Karim, bacaan 

sempurna lagi mulia itu. 

2) Infaq 

Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk 

kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syara’ infaq adalah 

mengeluarkan sebagian harta untuk kemaslahatan umum, yang berarti 

suatun kewajiban yang harus dikeluarkan atas keputusan manusia.
58

 

Firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Baqarah: 195 

                       

       

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu 

menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, 

Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” 

(Q.S. Al-Baqarah: 195).
59

 

3) Sedekah 

Secara etimologi, kata sedekah berasal dari bahasa Arab “As-shadaqah”. 

Secara terminologi, sedekah diartikan sebagai pemberian seseorang 
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secara ikhlas, kepada yang berhak menerimanya yang di iringi oleh 

pemberian pahala dari Allah SWT.
60

 

Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah: 261 

 َكَمَثِل َحبٍَّة َأۢنَبَتتۡ َسبَۡع ٱللَِّھ ُینِفُقوَن َأمَۡوَٰلُھمۡ ِفي َسِبیِل ٱلَِّذیَن مََّثُل

 ٱللَُّھ ُیَضِٰعُف ِلَمن َیَشٓاُءۚ َوٱللَُّھۗ َو� مِّْاَئُة َحبَّة�َسَناِبَل ِفي ُكلِّ ُسۢنُبَلة

   ٢٦١َوِٰسٌع َعِلیٌم 
Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang 

yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir 

benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. 

Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan 

Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”(Q.S. Al-

Baqarah : 261).
61

 

 

2. Perilaku Sosial 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, perilaku adalah tanggapan atau 

reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan.
62

 Sedang sosial adalah 

sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat.
63

 Perilaku  sosial  adalah  

aktifitas  fisik  dan  psikis  seseorang  terhadap orang  lain  atau  sebaliknya  

dalam  rangka memenuhi  diri  atau   orang  lain yang sesuai dengan tuntutan 

sosial.
64

 

Sebagai bukti bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup 

sebagai diri pribadi tidak dapat melakukannya sendiri melainkan memerlukan 

bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, manusia dituntut mampu bekerja 
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sama, saling menghormati, tidak mengganggu hak orang lain, toleran dalam 

hidup bermasyarakat . 

Menurut Sarlito, yang dimaksud perilaku sosial adalah perilaku ini tumbuh 

dari orang-orang yang ada pada masa kecilnya mendapatkan cukup kepuasan 

akan kebutuhan inklusinya.Ia tidak mempunyai masalah dalam hubungan 

antar pribadi mereka bersama orang lain pada situasi dan kondisinya. Ia bisa 

sangat  berpartisipasi, tetapi bisa juga tidak ikut-ikutan, ia bisa melibatkan diri 

pada orang lain, bisa juga tidak, secara tidak disadari ia merasa dirinya 

berharga dan bahwa orang lain pun mengerti akan hal itu tanpa ia menonjol-

nonjolkan diri. Dengan sendirinya orang lain akan melibatkan dia dalam 

aktifitas-aktifitas mereka.
 65

 

Perilaku sosial seseorang merupakan sifat relatif untuk menanggapi orang lain 

dengan cara yang berbeda-beda. Sebagai contoh, dalam melakukan kerjasama, 

ada orang yang melakukannya diatas kepentingan pribadinya, ada orang yang 

bermalas-malasan, tidak sabar dan hanya ingin mencari untung sendiri. 

Menurut teori Behaviorisme berpendapat bahwa tingkah laku ditentukan 

oleh aturan-aturan, bisa diramalkan, dan bisa dikendalikan. Gagasan utama 

pada aliran ini adalah bahwa untuk memahami tingkah laku diperlukan 
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pendekatan yang objektif, mekanistik, dan materealistik sehingga perubahan 

diri pada perilaku seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian.
66

 

Dalam pembahasan tentang perilaku sosial tentu tidak dapat dilepaskan 

dari interaksi sosial, karena interaksi sosial merupakan hubungan sosial antara 

individu satu dengan yang lain, dalam interaksi sosial akan terdapat perilaku 

individu dengan individu yang lain yang saling berinteraksi. Dalam hal ini 

akan terdapat baik perilaku individu maupun perilaku sosial. Interaksi sosial 

sebenarnya telah mencangkup bagaimana seseorang saling mempengaruhi, 

termasuk situasinya, seperti yang dikemukakan oleh Taylor, dkk..
67

 

Salah satu perkembangan masa remaja yang sangat sulit adalah 

berinteraksi dan penyesuaian sosial, dimana remaja harus menyesuaikan diri 

dengan lawan jenis dalam hubungan yang sebelumnya belum pernah ada dan 

harus menyesuaikan dengan orang baru diluar lingkungan keluarga. 

 Untuk mencapai tujuan dari pola sosialisasi remaja, ia harus banyak 

membuat penyesuaian baru, yang terpenting dan tersulit adalah penyesuaian 

diri dengan meningkatnya pengaruh kelompok sebaya, perubahan dalam 

perilaku sosial, pengelompokan sosial yang baru, nilai-nilai baru dalam 

seleksi persahabatan, nilai-nilai baru dalam dukungan dan penolakan sosial, 

dan nilai-nilai baru dalam seleksi pemimpin, karena remaja lebih banyak 

berada diluar rumah bersama dengan teman-teman sebaya diluar sebagai 

                                                
66 Muhammad Fahrozi, Pemahaman Tingkah Laku, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2004), h. 72. 
67 Bumo Walgito, Teori-Teori Psikologi Sosial, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), h. 03. 



 

kelompok, maka dapatlah dimengerti bahwa pengaruh teman-teman sebaya 

pada sikap, pembicaraan, minat, penampilan dan perilaku lebih besar dari 

pada pengaruh keluarga. 

a. Jenis perilaku 

Skinner, menbedakan perilaku menjadi dua: perilaku alami (innate 

behavior) dan perilaku operan (operant behavior). Perilaku alami yaitu 

perilaku yang dibawa sejak organisme dilahirkan, yaitu yang berupa 

refleks-refleks dan insting-insting, sedangkan perilaku operan yaitu 

perilaku yang dibentuk melalui proses belajar.
68

 

b. Bentuk-bentuk perilaku sosial 

Menurut Lindgren, mengemukakan bahwa perilaku sosial remaja 

tercermin didalam sikap dan perasaan yang dapat membawanya kepada 

tindakan interpersonal yang lebih lanjut. Peristiwa interpersonal dapat 

dipelajari dari bermacam-macam tindakan yang dilakukan seseorang, 

yaitu: penerimaan (acceptance), penolakan (rejection), agresi, kasih 

sayang, dan penghindaran (aviodance), peristiwa interpersonal dapat pula 

dipelajari dari proses komunikasi dan dari segi kerjasama atau persaingan. 

Adapun bentuk perilaku sosial siswa di sekolah dapat dilihat berdasarkan 

tujuh dimensi, yaitu: persahabatan, kepemimpinan, sikap keterbukaan, 
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inisiatif sosial, partisipasi dalam kegiatan kelompok, tanggung jawab 

dalam tugas kelompok, dan toleransi terhadap teman.
69

 

c. Komponen perilaku 

Komponen perilaku terdiri dari kesiapan seseorang untuk bereaksi atau 

kecenderungan untuk bertindak terhadap objek.bila seseorang menyenangi 

suatu objek, maka ada kecenderungan individu tersebut akan mendekati 

objek begitu juga sebaliknya. 

 

d. Pembentukan perilaku 

Dalam perilaku sosial maupun perilaku individu, sebagian besar 

perilaku manusia berupa perilaku yang dibentuk, perilaku yang dipelajari. 

Berkaitan dengan hal ini, maka salah satu persoalan ialah agaimana cara 

membentuk perilaku itu sesuai yang diharapkan. 

 Cara pembentukan perilaku dengan kondisioning atau kebiasaan. 

Salah satu cara pembentukan perilaku dapat ditempuh dangan cara 

kebiasaan. Dengan cara membiasakan diri berperilaku seperti yang 

diharapkan, akhirnya akan terbentuklah perilaku tersebut. 

 Cara pembentukan perilaku dengan pengertian (insigh) 

Selain pembentukan perilaku dengan cara kondisioning, Pembentukan 

perilaku dapat juga dapat ditempuh melalui pengertian. Misal, 
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berangkat kuliah jangan terlambat, karena hal tersebut dapat 

mengganggu teman-teman yang lain, dan sebagainya. 

 Pembentukan perilaku dengan menggunakan model 

Disamping pembentukan perilaku dengan cara-cara tersebut diatas,  

pembentukan perilaku masih dapat ditempuh dengan menggunakan 

model atau contoh.  Misal, kalau orang berbicara bahwa orang tua 

sebagai contoh anak-anaknya.
70

 

 

Sebagai konsekuensi dari fase perkembangan, seorang anak memiliki 

karakteristik khusus dalam berperilaku yang direalisasikan  dalam bentuk 

tindakan-tindakan tertentu. Syamsu Yusuf mengidentifikasi sebagai berikut:
 71

 

j. Pembangkangan (negativisme), yaitu suatu bentuk tingkah laku melawan. 

Tingkah laku ini terjadi sebagai reaksi terhadap penerapan  disiplin yang 

diterapkan oleh orang tua atau lingkungan. 

k. Agresi (agression), yaitu perilaku menyerang balik, baik secara fisik 

(nonver-bal) maupun kata-kata (verbal). Agresi ini merupakan salah satu 

bentuk dari reaksi terhadap frustasi (rasa kecawa karena tidak terpenuhi 

kebutuhan/ keinginannya) yang dialaminya. 

l. Berselisih/bertengkar (quarreling), terjadi apabila seorang anak merasa 

tersinggung atau terganggu oreh sikap dan perilaku anak lain, seperti 

diganggu pada saat mengerjakan sesuatu atau direbut barang atau 

mainannya. 

m. Menggoda (teasing), yaitu bentuk lain dari dari sifat agresif. Menggoda 

merupakan serangan mental terhadap orang lain dalam bentuk verbal (kata-

kata ejekan atau cemoohan. 
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n. Persaingan (rivaly), yaitu keinginan untuk melebihi orang lain dan selalu 

didorong (distimulasi) orang lain. 

o. Kerja sama (cooperation), yaitu sikap mau bekerja sama dengan kelompok. 

p. Tingkah laku  berkuasa (ascendant behavior), yaitu sejenis tingkah laku 

untuk menguasai tingkah laku sosial, mendominasi atau bersikap 

“bussines”. 

q. Mementingkan diri sendiri (selfishness), yaitu sikap egosentris dalam 

memenuhi keinginannya. 

r. Simpati (sympaty), yaitu sikap emosional yang mendorong individu untuk 

menaruh perhatian terhadap orang lain. Mau mendekati dan bekerja sama 

dengannya.
72

 

Diantara bentuk-bentuk prilaku sosial diantaranya
73

: 

1) Lingkungan keluarga 

a) Bersikap baik dan menghormati kepada orang tua dan anggota 

keluarga lain. 

b) Kasih sayang terhadap orang tua dan anggota keluarga lain. 

2) Lingkungan Masyarakat 

a) Rasa kasih sayang terhadap sesama. 

b) Menumbuhkan rasa aman terhadap sesama. 

c) Menghargai dan menghormati orang lain. 

d) Memiliki rasa tolong-menolong. 

e. Manfaat perilaku sosial 

Ada beberapa manfaat perilaku sosial, diantaranya:  

5. Agar bertingkah laku yang dapat diterima lingkungannya. 

Dapat memainkan peranan sosial yang dapat diterima kelompoknya, 

misalnya berperan sebagai laki-laki dan perempuan. 

6. Agar dapat mengembangkan sikap sosial yang sehat terhadap 

lingkungannya agar sukses dikehidupan sosialnya kelak. 
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7. Agar mampu menyesuaikan diri dengan baik dan akibatnya pun dapat 

diterima dengan baik.
74

 

 

f.  Masalah perilaku sosial 

Beberapa masalah yang timbul berkaitan dengan perkembangan 

perilaku sosial diantaranya: 

1) Keterikatan hidup dalam gang (peers group) yang tidak terbimbing 

mudah menimbulkan juveline deliquency (kenakalan remaja) yang 

berbentuk perkelahian antar kelompok, pencurian, perampokan, 

prostitusi, dan bentuk-bentuk perilaku anti sosial lainnya. 

2) Konflik dengan orang tua, yang mungkin berakibat tidak senang 

dirumah, bahkan melarikan diri dari rumah. 

3) Melakukan perbuatan-perbuatan yang justru bertentangan dengan 

norma masyarakat atau agama, seperti mengisap ganja, narkotika dan 

sebagainya.
75

 

Adapun untuk memahami dan untuk mengurangi kemungkinan timbulnya 

permasalahan yang timbul berkaitan dengan perkembangan perilaku sosial 

antara lain: 

1) Diusahakan terciptanya suasana yang memungkinkan terbentuknya 

kelompok-kelompok perkumpulan remaja yang mempunyai tujuan-

tujuan dan program-program yang memiliki kegiatan yang positif 

konstruktif berdasarkan minat, seperti olahraga, kesenian, 

keagamaan, maupun kelompok belajar atau diskusi. 

2) Diaktifkannya hubungan rumah dengan sekolah untuk saling 

mendekatkan dan menyelaraskan sistem nilai yang dikembangkan 

dan cara pendekatan terhadap siswa remaja serta sikap dan tindakan 

perlakuan layanan yang diberika dalam pembinaan. 
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3) Pertemuan dan kerja sama antar kelembagaan yang mempunyai 

tugas dan kepentingan yang bersangkutan dengan kehidupan remaja 

secara rasional (sekolah, lembaga-lembaga keagamaan, lembaga 

kesehatan, lembaga keamanan, lembaga pengabdian anak, dan 

lainnya).
76

 

Dalam kaitannya dengan perilaku sosial, seorang peserta didik harus 

melakukan penyesuaian sosial yang baik. Menurut Schneiders, penyesuaian sosial 

yang baik dilingkungan sekolah meliputi: 

a. Menghargai dan mau menerima otoritas sekolah, dalam hal ini 

peraturan sekolah dalam unsur-unsur yang ada disekolah. 

b. Tertarik dan mau berpartisipasi dalam aktifitas sekolah, siswa mau 

melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan yang diadakan di lingkungan 

sekolah, serta adanya keinginan untuk berpartisipasi dalam kegiatan 

tersebut. 

c. Mempunyai hubungan sosial yang sehat, bersahabat dengan teman 

sekelas, guru, dan pembimbing atau penasehat disekolah. 

d. Menerima tanggung jawab dan batasan-batasan yang diberikan 

sekolah, sisiwa dapat bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan 

perannya sebagai pelajar dan mampu menjaga nama baik sekolah.  

e. Membantu sekolah mencapai tujuan guna menyesuaikan diri dengan 

kehidupan sekolah secara efektif.
77

 

 

Schneiders juga mengemukakan bahwa kemampuan seseorang dalam 

melakukan penyesuaian diri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-

faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri yaitu: 

1. Kondisi fisik, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

2. Kerkembangan dan kematangan, khususnya intelektual, sosial, 

moral dan emosi. 

3.  Kondisi psikologis, meliputi pengalaman, proses belajar, 

pembiasaan. 
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4. Kondisi lingkungan, khususnya lingkugan keluarga, sekolah dan 

masyarakat. 

5. Faktor kebudayaan, temasuk agama.
78

 

Diantara hikmah dari ketaatan beribadah siswa yang dapat mempengaruhi 

terhadap prilaku individu maupun prilaku sosial siswa diantaranya yaitu: 

g. Membentuk sikap taqwa: Taqwa dibentuk melalui proses kontinu menuju 

ketingkat ketaqwaan yang tinggi yaitu taqwa khawwash al-khawwash. 

h. Sabar: yaitu menahan diri dari kesulitan, atau mengendalikan diri sesuai yang 

dikehendaki akal dan syara’. 

i. Menahan amarah: orang yang bertaqwa adalah orang yang dapat menahan 

amarah.  

j. Pemaaf: salah satu karakteristik orang yang bertaqwa adalah selalu 

memaafkan kesalahan orang lain. 

k. Berbuat baik: orang yang berbuat baik sangat berpengaruh terhadap ketaatan 

ibadah, karena dari berbuat baik ia akan selalu mengharap ridha Allah SWT. 

l. Tidak meneruskan perbuatan keji: orang yang bertaqwa tidak akan terus 

menerus melakukan perbuatan keji mereka mengetahui bahwa orang yang 

berbuat dosa adalah orang yang berbuat keji dan tidak mengikuti fitrah serta 

melanggar syari’at.
79

 

 

3. Korelasi Ketaatan Ibadah dengan Perilaku Sosial. 

Hubungan ketaatan ibadah dengan perilaku sosial dalam kehidupan 

sehari-hari yaitu sebagai pemberi ketenangan, rasa, terlindungi dan rasa cinta 

kasih terhadap sesama, setiap ibadah yang seseorang alami maka akan timbul 

dampak pada prilaku sosialnya. Ketaatan beribadah juga sebagai motivasi 

pada seseorang dalam mendorong untuk melakukan suatu aktivitas, sebab 

perbuatan yang dilakukan dengan keyakinan itu mempunyai unsur kesucian 
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serta ketaatan, motivasi mendorong seseorang untuk berkreasi berbuat 

kebajikan maupun berkorban seperti tolong menolong dan sebagainya.
80

 

Menurut Ahmadi, dalam Pergaulan hidup, hubungan sosial 

kemasyarakatan,  kehidupan keluarga, saudara, karib kerabat. Keluarga 

merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan manusia di mana ia 

belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial di dalam hubungan 

interaksi dengan kelompoknya. Semua yang  telah diuraikan dalam interaksi 

kelompok berlaku pula bagi interaksi kelompok keluarga, termasuk 

pembentukan keagamaan  dan ketaatan beribadah dan norma sosial.
 81

 

Dari keterangan di atas, bahwa ibadah yang seseorang lakukan akan 

terdapat korelasi terhadap prilaku sosial individu. Seperti contoh, siswa yang 

sholatnya tepat waktu, ikhlas dan tekun, akan terbentuk sikap disiplin, lemah 

lembut dan menghargai orang lain dalam prilaku sosialnya. 

B. Kerangka Berfikir 

Ketaatan ibadah adalah penyerahan dengan hati, perkataan dan perbuatan 

untuk menjalankan perintahNya dan meninggalkan laranganNya, yang dilakukan 

secara ikhlas untuk mencapai keridhaan Allah SWT. dan mengharap pahalaNya serta 

dilakukan secara terus menerus dalam kehidupan manusia.
82

 Ketaatan ibadah dalam 

penelitian ini dilihat pada ibadah shalat, membaca Al-Qur’an, dan ibadah yang 
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dilakukan terhadap sesama manusia (ibadah sosial). Sedang Perilaku  sosial  adalah  

aktifitas  fisik  dan  psikis  seseorang  terhadap orang  lain  atau  sebaliknya  dalam  

rangka memenuhi  diri  atau   orang  lain yang sesuai dengan tuntutan sosial.  

Ketaatan ibadah seorang siswa berhubungan dengan prilaku sosialnya, karena 

setiap perilaku positif yang dimiliki siswa ataupun segala perbuatan siswa tidak lepas 

dari unsur ibaah yang mengikatnya, karena didalam makna ibadah terdapat juga 

penanaman pribadi siswa, artinya semakin kuatnya ketaatan ibadah yang siswa 

lakukan maka akan bagus juga prilakun sosial yang dimiliki peserta didik. Ketaatan 

ibadah dalam penelitian ini dilihat pada ibadah sebagai berikut: 

 

1. Shalat berjamaah. 

Shalat berjamaah  shalat berjamaah yaitu shalat yang dikerjakan secara 

bersama-sama, minimal dalam berjamaah sebanyak 2 orang yang terdiri dari 

satu orang imam dan yang lainnya makmum. Hukum shalat berjamaah yaitu 

sunnah muakad.
83

 

Indikator yang terdapat dalam shalat berjamaah yaitu mengajarkan sikap 

disiplin, saling mencintai dan menghargai sesama.
84

 

Allah SWT. Berfirman dalam Q.S. Al-‘Ankabuut: 45. 

……..”               ”……………. 

                                                
      83 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, (Jakarta: 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013), h. 53. 

      84 Ibid, h. 55. 



 

Artinya: “……..Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji 

dan mungkar……” (Q.S. Al-‘Ankabut: 45). 

 

 

2. Membaca Al-Qur’an. 

Al-Qur’an secara terminologi menurut sebagian besar ulama Ushul Fiqih 

adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui 

malaikat Jibril.
85

 

Indikator dalam membaca Al-Qur’an yaitu tumbuhnya sikap lemah lembut 

dalam membaca Al-Qur’an. Allah SWT. berfirman: 

                

Artinya: “atau lebih dari seperdua itu. dan bacalah Al Quran itu dengan perlahan-

lahan.” (QS. Al-Muzzammil: 4). 

 

 Tidak hanya cukup dibaca tetapi kita juga arus memahami, menghayati, seta 

mengamalkan yang terkandung dalam Al-Qur’an, dengan membaca Al-Qur’an akan 

membawa ketenangan dalam hati seorang muslim.
86

  

3. Sedekah 

Sekekah adalah mengeluarkan sebagian harta diluar zakat dengan maksud 

sebagai pemberian semata untuk mencari ridho Allah semata dan 

mendekatkan diri kepadaNya sebagai wujud dari ketaatan terhadap 

perintahnya yang tidak mengikat.
87

 

                                                
85 Rachmat Syafe’I,  Op.Cit, h. 50. 
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Indikatornya yaitu  tumbuhnya sikap tolong menolong, jika seseorang 

membiasakan diri untuk bersedekah dan mengajak orang lain untuk 

melakukan hal yang sama, jika ini dilakukan oleh banyak orang maka akan 

tumbuh budaya tolong menolong yang tertanam dalam sedekah.
88

 

adapun indikator  tolong menolong dalam penelitian ini meliputi: 

1. Disiplin. 

Disiplin merupakan ketaatan dan kepatuhan seseorang terhadap tata tertib 

atau norma-norma hidup lainnya. Disiplin sebagai bentuk kepatuhan 

seseorang terhadap aturan-aturan atau tata tertib yang berlaku.
89

 

2. Simpaty. 

Simpati yaitu sikap emosional yang mendorong individu untuk menaruh 

perhatian terhadap orang lain. Mau mendekati dan bekerja sama 

dengannya.
90

 

3. Lemah lembut. 

Lemah lembut merupakan ukuran kesempurnaan akal dalam 

mengendalikan nafsu amarah.
91

 

Allah SWT. Berfirman: 

                                                
      88 https://www.google.co.id/amp/s/manfaat.co.id/manfaat-sedekah/amp, di akses pada 28-09-2017. 

      89  Suharsimi Arikunto, Manejemen Pengajaran secara Manusiawi, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 

h. 114. 
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91 https://akhlakrasulullahsaw.wordpress.com/2012/03/10/sikap-lemah-lembut. diakses pada 29 

September 2017. 



 

                           

   ………..  

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati 

kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.....”(QS. Ali 

Imran: 159). 
 

4. Tolong Menolong. 

Tolong menolong yaitu kesediaan untuk menolong orang lain yang sedang 

berada dalam kesulitan .
92

 

Ketaatan ibadah seorang siswa berhubungan dengan prilaku sosialnya, karena 

setiap perilaku positif yang dimiliki siswa ataupun segala perbuatan siswa tidak lepas 

dari unsur ibadah yang mengikatnya, karena didalam makna ibadah terdapat juga 

penanaman pribadi peserta didik, artinya semakin kuatnya ketaatan ibadah yang siswa 

lakukan maka akan bagus juga prilakun sosial yang dimiliki peserta didik. 

Berdasarkan keterangan di atas, peneliti akan melihat seberapa besar 

hubungan antara ketaatan ibadah peserta didik dengan prilaku sosialnya di MA Al-

Hikmah Bandar Lampung. Untuk lebih jelasnya, peneliti menyajikan diagram 

kerangka berfikir sebagai berikut: 

 

  

 

                                                
92 Asih, Loc.Cit. 

 

Bentuk Ibadah (X) 

1. Sholat berjamaah 

2. membaca Al-Qur’an 

3. sedekah 

Terbentuknya Perilaku 

Sosial peserta didik MA 

Al-Hikmah (Y) 

1. Disiplin. 

2. Simpaty. 

3. Lemah lembut 

4. Tolong menolong 



 

 

 

Berdasarkan diagram di atas, tampak bahketaatan ibadah dengan perilaku sosial 

peserta didik penelitian mengkaji ketaatan ibadah peserta didik MA Al-Hikmah 

Bandar Lampung, dikaji melalui indikator ketaatan ibadah yaitu tumbuhnya prilaku 

sosial yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku sosial ini dapat berupa 

kedisiplinan, sikap rendah hatin dan lemah lembut, serta tumbuhnya sikap tolong-

menolong yang tertanam pada jiwa peserta didik di MA Al-Hikmah Bandar 

Lampung. 

C. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang berhubungan dengan Korelasi ketaatan ibadah dengan 

perilaku sosial siswa di sekolah telah banyak dilakukan. 

Penelitian Agus Slamet, “Pengaruh ketaatan beribadah terhadap perilaku 

sosial siswa kelas VIII di SMP NU 07 Brangsong, kendal”  dengan sample 60 

responden, dengan menggunakan metode Analisis korelasional. Hasilnya bahwa 

ketaatan beribadah sangat berpengaruh terhadap perilaku sosial siswa kelas VII di 

SMP NU 07 Brangsong kendal.
 93

 

Penelitian Marjohan, “Hubungan keteladanan orang tua terhadap perilaku 

sosial siswa”, dengan sempel 70 siswa, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif 

                                                
      93 Agus Slamet, Pengaruh Ketaatan Beribadah Terhadap Perilaku Sosial Siswa, (Skripsi, IAIN 

Walisongo Semarang, 2009), h. 53. 



 

uji korelasi. Hasilnya bahwa ada korelasi yang positif dan signifikan antara 

keteladanan orang tua terhadap perilaku sosial siswa SDN Mojolawaran Gabus Pati.
94 

 

Penelitian Fitria, “Hubungan Ketaatan Beribadah Dengan Perilaku Sosial 

Siswa Di Mts Satu Atap Al-Mina Ngawinan Jetis Bandungan” dengan sample 30 

responden, dengan menggunakan metode studi korelasional. Hasilnya bahwa ketaatan 

beribadah sangat berhubungan dengan perilaku sosial siswa.
 95

 

Berdasarkan penelitian terdahulu, adapun yang membedakan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya, yaitu sampel yang digunakan ialah 50 responden 

meliputi peserta didik kelas X dan XI, dengan menggunakan kuesioner dari sumber 

yang berbeda. Kemudian penelitian ini menggunakan bantuan dari program analisis 

SPSS 17.0 for windows. 

 

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel penelitian
96

 

a. Variabel Independen (Bebas) atau X. 

Variabel independen merupakan variable yang mempengaruhi atau menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variable dependen (terikat). Pada 

penelitian ini variable independen, yaitu ketaatan ibadah (X). 
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Veteran Semarang, vol.2 No.1, 2014, h. 9. 
95 Fitria Nurmanisa, Hubungan Ketaatan Beribadah Dengan Perilaku Sosial Siswa, (Skripsi 
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Press, 2015, h. 75. 



 

b. Variabel Dependen (terikat) atau Y. 

Variabel dependen merupakan variable yang  dipengaruhi atau akibat, 

karena adanya variable independen (bebas). Pada penelitian ini, yaitu 

perilaku sosial (Y) sebagai variable dependen. 

E. Hipotesis Penilitian 

Hipotesis adalah Suatu jawaban bersifat sementara terhadap permasalahan 

penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul.
97

 Hipotesis nol atau tidak 

berhubungan dilambangkan dengan Ho dan hipotesis alternatif atau berhubungan 

dilambangkan dengan Ha. 

Selanjutnya adapun hipotesis penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Ho : Tidak ada korelasi antara ketaatan ibadah dengan perilaku sosial peserta 

didik. 

2. Ha : Terdapat korelasi antara ketaatan ibadah dengan perilaku sosial peserta 

didik. 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan 

menggunakan metode asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan 

                                                
97 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif- Kualitatif R&D, (Bandung: Alfa Beta, 2011), h. 

159. 



 

penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk 

menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala
98

. Kuantitatif adalah jenis 

penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai (di 

peroleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari 

kuantifikasi (pengukuran). Metode kuantitatif memusatkan perhatian pada gejala-

gejala yang mempunyai karakteristik tertentu di dalam kehidupan manusia yang 

di namakannya sebagai variabel. Dalam pendekatan kuantitatif hakikat hubungan 

diantara variabel-variabel dianalisis dengan menggunakan teori yang objektif
99

. 

Penelitian ini menggunakan strategi penelitian survei  termasuk studi 

“cross-sectional” dan “longitudinal” yang menggunakan kuesioner atau interview 

terstruktur untuk pengumpulan data, dengan memusatkan perhatian pada 

penggeneralisasian dari suatu sampel ke populasi.
100

 

B. Sumber Data 

Penelitian memerlukan data baik kualitatif maupun kuantitatif untuk 

menguji hipotesis. Data tersebut merupakan fakta yang dikumpulkan dalam 

penelitian berupa kuesioner.
101

 

 

C. Metode Pengumpulan Data 
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Teknik pengumpulan data merupakan cara yang di lakukan penulis untuk 

menangkap atau menjaring informasi kuantitatif dari responden sesuai dengan 

lingkup penelitian. Terdapat beberapa instrument dalam teknik pengumpulan data 

pada penelitian ini berupa kuesioner. Kuesioner (angket) adalah teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya
102

. 

Responden adalah orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang 

dimuat dalam angket. Angket bersifat koperatif dalam arti responden diharap 

bekerja sama dalam menyisihkan waktu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan 

penelitian secara tertulis sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang di berikan
103

. 

Dalam pengukuran ini menggunakan tipe kuesioner tertutup, yaitu 

pertanyaan yang mengharapkan jawaban singkat atau mengharapkan responden 

untuk memilih salah satu alternatif jawaban dari setiap pertanyaan yang telah 

tersedia.
104

 Untuk itu skor dapat diberikan sebagai berikut : 

a. Sangat sesuai (SS)   : 5 poin 

b. Sesuai (S)   : 4 poin 

c. Ragu (R)   : 3 poin 

d. Tidak sesuai (TS)  : 2 poin 

e. Sangat tidak sesuai (STS) : 1 poin 

Fungsi kuesioner/angket antara lain: 
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104 Sugiono, Op.cit, h. 143. 



 

a. Untuk mengumpulkan informasi sebagai bahan dasar dalam rangka 

penyusunan catatan permanen. 

b. Untuk menjamin faliditas informasi yang diperoleh dengan metode 

lain. 

c. Pembuatan evaluasi program bimbingan. 

d. Untuk mengambil sampling sikap/pendapat dari responden. 

Adapun tujuan kuesioner antara lain: 

a. Memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian. 

b. Memperoleh data dengan reliabilitas dan validitas yang setinggi 

mungkin.
105

 

 

 

 

Table 3.1 

Kisi-kisi Kuesioner Ketaatan Ibadah 

No. Soal Variabel Indikator 

+ - 

Ketaatan 

Ibadah (X) 

 

 

 

 

 

1. Sholat berjamaah. 

 

2. Membaca Al-Qur’an. 

 

3. Sedekah. 

 

 

1, 2 

  

7, 8 

 

4, 5 

 

 

3 

 

 

 

6 

 

Table 3.2 

Kisi-kisi Kuesioner Perilaku Sosial 

                                                
105www.maribelajarbk.web.id/2014/12/pengertian-dan-contoh-angket-atau-kuesioner.html?m=1, 
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No. Soal Variabel Indikator 

+ - 

Perilaku 

Sosial (Y) 

1. Simpaty. 

 

2. Kasih sayang. 

 

3. Lemah lembut. 

 

4. Tolong menolong 

2 

 

1, 4, 6 

 

3, 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki 

karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti. Objek atau nilai 

yang akan diteliti dalam populasi disebut unit analisis atau elemen populasi, 

itu dapat berupa orang, perusahaan, media, dan sebagainya.
106

 Adapun 

populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik MA Al-Hikmah 

Bandar Lampung. 

 

Tabel 3.3 

Jumlah Populasi Penelitian MA Al-Hikmah Way Halim  Bandar Lampung 

Jumlah Peserta Didik 

Kls. X 

IPA 

Kls. X 

IPS 

Kls. X 

IAI 

Kls. XI 

IPA 

Kls. XI 

IPS 

Kls. XI 

IAI 

Kls. XII 

IPA 

Kls. XII 

IPS 

Kls. XII 

IAI 

Jumlah 

semua 

LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR 

14 18 16 21 17 19 14 22 13 21 15 18 10 24 16 17 12 19 

32 

8 

37 

9 

36 

9 

36 

9 

34 

9 

33 

8 
34 33 31 

127 179 
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105 103 98 306 

Sumber: Dokumentasi, MA Al-Hikmah Way Halim Bandar Lampung
107

 

 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populai yang diambil melalui cara-cara 

tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang 

dianggap bisa mewakili populasi.
108

 Sampel penelitian ini adalah peserta didik 

kelas X dan XI di MA Al-Hikmah Bandar Lampung. 

 

 

 

Tabel 3.4 

Populasi dan sampel 

No. Kelas  Populasi  Sampel  

1 X IPA 32 8 

2 X IPS 37 9 

3 X IAI 36 9 

4 XI IPA 36 9 

5 XI IPS 34 9 

6 XI IAI 33 8 

7 XII IPA 34  

8 XII IPS 33  
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9 XII IAI 31  

 Jumlah 306 52 

Sumber: Dokumentasi, MA Al-Hikmah Way Halim Bandar Lampung
109

 

 

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel, untuk menentukan 

sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik 

sampling yang digunakan.
110

 Menurut Novalia dan Muhamad Syazali teknik 

sampling adalah data yang digunakan dalam penelitian, ada yang diambil dari 

populasi dan sampel (bagian dari populasi).
111

 Teknik sampling yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah nonprobability sampling dengan cara 

purposive sampling. yaitu sampel bertujuan dilakukan dengan cara 

mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi 

didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dilakukan karena 

beberapa pertimbangan, misalnya alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan dana 

sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh.
112

 Karena 

banyaknya jumlah sampel yang akan diteliti, agar penelitian ini dapat berjalan 

secara efisien maka peneliti menentukan untuk mengambil sampel 25% dari 

kategori penilaian taat beribadah dan tidak taat beribadah disetiap kelas, 
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1985), h. 181. 



 

dengan cara menghitung urutan populasi dan mengambil nomer urut ganjil 

sebagai anggota sampel. 

E. Metode Pengolahan Data 

Metode pengolahan data dapat dilakukan dengan menggunakan tabulasi 

data. Tabulasi data adalah membuat tabel-tabel yang berisi data yang telah 

diberi kode, sesuai analisis yang dibutuhkan. Untuk melakukan tabulasi ini 

diperlukan ketelitian dan kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan.
113

  

F. Metode Analisis Data 

Metode analisis data dapat dilakukan dengan cara editing data, editing data 

adalah membuat tabel-tabel yang berisi data yang telah diberi kode sesuai 

dengan analisis yang telah dibutuhkan.
114

   

G. Analsis Data 

1. Uji Instrumen 

Instrument merupakan alat untuk mengukur, mengobservasi, atau 

dokumentasi yang dapat menghasilkan data kuantitatif.
115

 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan dapat diukur 

oleh kuesioner tersebut. Jadi validitas ingin mengukur apakah pertanyaan 

                                                
113 Iqbal Hasan, Op.Cit, h. 58. 

114 Iqbal Hasan, Op.Cit, h. 91. 
115   Sugiyono, Op.Cit, h. 72. 



 

dalam kuesioner yang sudah dibuat benar dapat mengukur apa yang 

hendak diukur
116

. 

Uji validitas pada penelitian ini penulis akan menggunakan 

komputerisasi SPSS 17.0 for windows dengan teknik pengujian rumus 

korelasi product moment sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

   : Koefisien validitas item yang dicari 

X  : Skor responden untk tipa item 

Y  : Total skor tiap responden dari seluruh item 

   : Jumlah skor dalam distribusi X 

  : Jumlah skor dalam distribusi Y 

 : Jumlah kuadrat masing-masing skor X 

 : Jumlah kuadrat masing-masing skor X 

   : Jumlah subjek 

Suatu butir pernyataan dikatakan valid apabila nilai signifikannya 

< 0,05 atau 1%. Jika nilai signifikan > 0,05 atau 1% maka butir 

pertanyaan dikatakan tidak valid. 

b. Uji Reliabilitas 
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Penerbit Universitas Diponegoro, 2013, h.52. 



 

Menurut Ghozali, reabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur 

suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. 

Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seorang 

terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 

Adapun rumus yang digunakan,
 117

 yaitu : 

 
Dimana : 

α : Koefisien reabilitas 

k : Jumlah variabel independen dalam persamaan 

r : Koefisien rata-rata korelasi antar variabel 

 

2. Uji Hipotesis 

Analisa data diartikan sebagai upaya data yang sudah tersedia kemudian 

diolah dengan statistik dan dapat digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah dalam penelitian.
118

 Dengan demikian, teknik analisis data dapat 

diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data, dengan tujuan 

mengolah data tersebut untuk menjawab rumusan masalah. 

a. Uji koefisien regresi sederhana (Uji T) 

Uji statistik regresi linear sederhana digunakan untuk menguji 

signifikansi atau tidaknya hubungan dua variable melalui koefisien 

regresinya. Untuk regresi linear sederhana uji statistik dengan uji T. Uji 

                                                
117Novalia, Muhamad Syazali, Olah Data Penelitian Pendidikan, (Bandar Lampung: Anugrah Utama 

Raharja, 2014), h. 39. 
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statistik T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengujian adalah menyusun 

hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternatif (Ha) dengan taraf nyata (a) yang 

biasa digunakan adalah 5% atau 0,05 maka, dengan menggunakan SPSS 

versi 17.0 for windows : 

Ha diterima: jika angka signifikansi lebih besar dari a = 5% 

Ho ditolak: jika angka signifikansi lebih kecil dari a = 5% 

b. Analisis regresi linear sederhana 

Dalam penelitian ini, analisis regresi linear sederhana berperan 

sebagai teknik statistik yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya 

hubungan variabel X terhadap variabel Y. Berikut adalah penjelasan 

variabel bebas dan variabel terikat yang akan diteliti pada penelitian ini, 

yaitu : 

Variabel bebas (X)  : ketaatan ibadah 

Variabel terikat (Y)  : prilaku sosial 

Maka dalam penelitian ini akan dilihat seberapa besar hubungan 

ketaatan ibadah(X) dengan perilaku sosial(Y). 

Rumus untuk regresi linear sederhana adalah
119

 : 

Y = a + b(X) 

Keterangan :  
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a  : konstanta 

b : koefisien regresi 

X : variabel bebas (ketaatan ibadah ) 

Y : variabel terikat (perilaku sosial) 

 

c. Uji Koefisien Determinasi ( Uji R²) 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh 

variabel-variabel terikat secara simultan atau seberapa besar variabel-

variabel dalam menerangkan variabel terikatnya. Dalam koefisien 

determinasi dilambangkan dengan R
2
 , semakin besar R

2
 berarti model 

semakin mampu menerangkan fariabel Y. kisaran nilai R
2
 mulai dari 0% 

sampai 100%. 
120

 

Adapun formulasinya adalah sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

R² : Koefisien penentu sederhana 

b  : Koefisien regresi 

Y : Ketaatan Ibadah 

X : Perilaku sosial 

 

Dalam memberikan interpretasi secara sederhana terhadap Indeks Korelasi “r” 

Product Momen, criteria koefisien korelasi ditentukan sebagai berikut: 

0,00-0,20   = Korelasi rendah sekali, bahkan dianggap tidak ada 

0,21-0,40   = Korelasi rendah tapi ada 

0,41-0,60   = Korelasi Sedang 

0,61-0,80   = Korelasi tinggi 

                                                
120 Novalia, Muhamad Syazali, Op.Cit, h. 111. 



 

0,81-0,100   = Korelasi tinggi sekali.
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BAB IV 

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

 

A. Gambaran Umum MA Al-Hikmah Bandar Lampung 

1. Sejarah MA Al-Hikmah Bandar Lampung 

Sejarah MA Al-Hikmah tidah lepas dari sejarah Pondok Pesantren Al-

Hikmah, pada awal tahun 1989 mulai berdatangan siswa/i yang ingin 

mengikuti belajar di Madrasah Al-Hikmah (pada waktu itu belum ada 

Pesantrennya / baru ada Madrasahnya saja), baik dari Bandar Lampung 

maupun dari luar Bandar Lampung, Ada yang kost di rumah-rumah penduduk 

di sekitar Madrasah Al-Hikmah dan ada juga yang oleh orang tuanya 

diserahkan dan dititipkan untuk tinggal bersama-sama keluarga Bapak KH. 

Muhammad Sobari, dengan harapan agar dapat mengikuti kegiatan pengajian 

yang diasuhnya, pada waktu itu rumah kediaman Bapak KH. Muhammad 

Sobari masih sangat sederhana (gribik) dan hanya ada tiga kamar itupun 

tanahnya masih menumpang dengan Bapak Achmad.
122

 

Sesuai dengan perkembangan zaman, maka Pondok Pesantren dan 

madrasah  Al-Hikmah senantiasa berupaya untuk meningkatkan mutu 

pendidikan yang dikelolanya. Berbagai langkah telah ditempuh antara lain 

dengan cara mengevaluasi program-program yang sudah berjalan dan mencari 

                                                
122 Dokumentasi, MA Al-Hikmah Bandar Lampung. 



 

masukan-masukan yang positif baik dari wilayah Lampung maupun dari luar 

Lampung yakni dengan cara mengadakan study banding ke Pondok-pondok 

Pesantren dan madrasah yang sudah maju, dengan cara tersebut Al-

Hamdulillah ada beberapa peningkatan terutama dari kwantitas santri serta 

siswa, sedangkan dari segi kwalitas masih mengalami berbagai hambatan 

karena minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pondok Pesantren 

dan madrasah.
123

 

2. Profil MA Al-Hikmah Bandar Lampung 

a. Nama Madrasah  : Madrasah Aliyah (MA) Al 

Hikmah 

b. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan dan Perguruan Islam (YPPI) Al 

Hikmah 

c. Akte Notaris : No. 31 Tgl. 9 Januari 1988 

d. Alamat lengkap : Jl. Sultan Agung Gg. Raden Saleh No. 23 Way Halim  

Kedaton Bandar Lampung Telp. (0721) 700992 –   

788589  E-mail : alhikmahbl@yahoo.co.id 

e. Ketua Yayasan : KH. Muhammad Sobari 

f. Kepala Madrasah : Abdul Aziz, SH. 

g. Tahun berdiri : 1987 

h. Akreditasi pertama : Tahun  1993 

i. Akreditasi terakhir : Tahun 2007 

j. No. Piagam Kanwil Depag : E. IV/13/1993 

k. Piagam Pondok Pesantren dari Kanwil Depag  : 04/pp/kd/1989.   

l. Luas Tanah  : + 1400 M
2
  

m. Status tanah : Sebagain wakaf dan sebagaian beli 

                                                
123 Ibid. 



 

n.  Sudah dibangun  : 600 M
2
 

o. Belum dibangun : 800 M
2
 

p. Keadaan fisik bangunan   

1) Aula   : Tidak ada  

2) Ruang Belajar   : 5 Ruang Permanen, 3 Ruang perlu perbaikan 

3) Perpustakaan  : Permanen 

4) Lab Komputer  : tidak ada (menumpang pada perpustakaan) 

5) Lab. IPA   : tidak ada (menumpang) 

6) Lab. Bahasa  : tidak ada (menumpang pada gedung TK)  

7) Ruang kegiatan OSIS : Ada (tidak permanen) 

8) Sumber dana  : SPP dan bantuan yang tidak mengikat 

q. Rombongan Belajar: 

1) Kelas X Program umum  : 2 kelas Program bersama, 1 kelas 

persiapan program IAI 

2) Kelas XI               : 1 kelas program IPA, 1 kelas Program 

IPS, 1 kelas program IAI 

3) Kelas III   : 1 kelas program  IPA dan 1 kelas 

program IPS 

4) Rombongan belajar : 8 Ruang rombongan belajar
124

 

 

3. Kondisi sosial dan lingkungan MA Al-Hikmah Bandar Lampung 

Lokasi tempat berdirinya PP Al-Hikmah merupakan tempat yang sangat 

strategis karena selain berada di dalam kota, juga tidak jauh dari jalan 

protokol yaitu Jalan Sultan Agung dan juga berdekatan dengan pusat kegiatan 

ekonomi masyarakat yaitu pasar pagi way Halim dan Perumahan Toko (Ruko) 

Way Halim. Dari segi ekonomi masyarakat tergolong pada tingkatan yang 

                                                
124 Ibid. 



 

majemuk yaitu dari tingkat bawah hingga tingkat atas.  Dalam bidang agama 

mayoritas beragama Islam, namun pengetahuan agamanya masih kurang. 

Kehadiran Pondok Pesantren dan Madrasah di wilayah ini telah banyak 

memberikan pengaruh yang positif bagi masyarakat sekitarnya. Karena 

mereka yang pengetahuan agamanya masih kurang dapat menggali 

pengetahuan agamanya dengan mengikuti pengajian-pengajian yang diadakan 

untuk masyarakat sekitar. 

4. Visi, misi dan tujuan MA Al-Hikmah Bandar Lampung 

a. Visi MA Al-Hikmah Bandar Lampung 

Terwujudnya lembaga pendidikan berbasis pondok pesantren yang unggul 

dan berprestasi ditingkat Nasional Tahun 2021. 

b. Misi MA Al-Hikmah Bandar Lampung 

1) Menyelenggarakan pendidikan pondok pesantren yang berkarakter dan 

berkualitas. 

2) Menyelenggarakan pendidikan madrasah yang baik, bermutu dan 

berbasisi pondok pesantren. 

3) Mengembangkan kebudayaan nusantara yang tidak bertentangan dengan 

nilai-nilai Islam. 

4) Membangun hubungan kerjasama yang baik dengan masyarakat dan 

pemerintah. 

5) Membangun kesadaran hidup sehat dan bersih dilingkungan yayasan. 



 

6) Menyelenggarakan sistem keorganisasian yang tertib, baik dan 

profesional. 

7) Menyediakan sarana dan prasarana yang baik dan berkualitas. 

c. Tujuan MA Al-Hikmah Bandar Lampung 

1) Mempersiapkan generasi yang beriman dan bertaqwa. 

2) Membina generasi yang taat beribadah dan berakhlakul karimah. 

3) Mewujudkan generasi yang ‘Alim dan ‘Amil. 

4) Mempersiapkan kader ulama dan pemimpin yang responsif. 

5) Membina generasi untuk mengembangkan potensi diri. 

6) Mempersiapkan generasi Islami yang cerdas, kreatif, kompetetif dan 

mandiri.
125

 

 

5. Tabel peserta didik MA Al-Hikmah Bandar Lampung 

Tabel 4.1 

Jumlah Peserta Didik 

Kls. X 

IPA 

Kls. X 

IPS 

Kls. X 

IAI 

Kls. XI 

IPA 

Kls. XI 

IPS 

Kls. XI 

IAI 

Kls. XII 

IPA 

Kls. XII 

IPS 

Kls. XII 

IAI 

Jumlah 

semua 

LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR 

12 18 16 23 17 19 11 30 23 21 15 18 10 24 16 17 12 19 

30 39 36 41 44 33 34 33 31 
132 189 

105 118 98 321 

 

                                                
125 Ibid. 



 

 

 

 

 

 

6. Struktur organisasi MA Al-Hikmah Bandar Lampung 

Gambar 4.1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketua Komite Madrasah 

Hermansyah, S.Ag 

 

Kepala Madrasah 

Abdul Aziz, SH. M.Pd.I 

 

Waka Kurikulum 

Muhtaruddin, S.Pd.I 

 

Waka Humas 

Ahmad Nasuha, S.Pd.I 

 

Waka TU 

Vestiana Anistasea, S.Pd.I 

 

Waka Kesiswaan 

Suyanto, S.Pd.I 

 

Wali Kelas XI IPS 

Uliyah, S.Pd.I 
Wali Kelas XI IPA 

Anggun Novita, S.Si 

 

Wali Kelas X IAI 

Jumiati, S.Pd 
Wali Kelas X IPS 
Sanora Puteri, S.Pd 

Wali Kelas X IPA 

Iswahyudi, S.Si 

Wali Kelas XII IAI 

Miswanto, MH.I 
Wali Kelas XII IPS 

Yayan Mulyana, S.Pd 
Wali Kelas XII IPA 

Elyana, S.Pd 

Wali Kelas XI IAI 

Nurhayati, M.Pd.I 

GURU 



 

 

 

 

B. Karakte

ristik Responden 

Sebelum dilakukan analisis, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan 

mengenai data-data responden yang akan digunakan sebagai sampel yang diambil 

dari peserta didik MA Al-Hikmah Bandar Lampung adalah sebagai berikut: 

1. Usia 

responden 

Tabel 4.2 

Usia Responden 

Usia (Tahun) Jumlah Responden Persentase 

15 8 16% 

16 22 44% 

17 19 38% 

>17 1 2% 

Total 50 100% 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

Berdasarkan tabel 4.2, dapat diketahui bahwa usia responden yang terbanyak 

adalah usia 16 tahun yaitu sebanyak 22 responden atau 44%, diikuti dengan usia 17 

tahun yaitu sebanyak 19 responden atau 38%,  diikuti dengan usia 15 tahun yaitu 

sebanyak 8 responden atau 16% dan diikuti paling kecil dengan usia >17 tahun yaitu 

sebanyak 1 responden atau 2%.  

2. Jenis 

kelamin responden 

Tabel 4.3 

Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin Jumlah Responden Presentase 

Laki-laki 20 40% 

MASYARAKAT 



 

Perempuan 30 60% 

Total 50 100% 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

Berdasarkan tabel 4.3, dapat diketahui bahwa responden terbanyak adalah 

perempuan yaitu sebanyak 30 responden atau 60%, dibanding laki-laki yaitu 

sebanyak 20 responden atau 40%. 

 

 

 

3. Kelas 

responden 

Tabel 4.4 

Kelas Responden 

Kelas  Jumlah Responden Persentase  

X 23 46% 

XI 27 54% 

Total 50 100% 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2017) 

Berdasarkan tabel 4.4, dapat diketahui bahwa responden terbanyak adalah kelas 

XI yaitu sebanyak 27 responden atau 54%, dibanding kelas X yaitu sebanyak 23 

responden atau 46%. 

 

C. Deskrip

si Jawaban Responden 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 50 responden 

melalui penyebaran kuesioner. Untuk mendapatkan kecenderungan jawaban 



 

responden terhadap jawaban masing-masing variabel akan di dasarkan pada rentang 

skor jawaban sebagaimana pada tabel. 

1. Deskrip

si Variabel Ketaatan Ibadah (X) 

Variabel ketaatan ibadah pada penelitian ini diukur melalui 8 buah pernyataan 

yang mempresentasikan indikator-indikator dari variabel tersebut. Hasil jawaban 

responden terhadap ketaatan ibadah dapat dijelaskan pada tabel berikut ini: 

 

 

 

Tabel 4.5 

Jawaban Responden Terhadap Kuesioner Ketaatan Ibadah 

Jumlah Item 
No. No. Res. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Jumla

h 

1 Afriansyah 4 4 4 5 4 5 5 4 35 

2 Ahmad Hanif Hidayatullah 5 4 5 5 5 5 5 5 39 

3 Ahmad Khan 5 5 5 5 4 5 5 4 38 

4 Aisyah Novera Hamdia  5 4 5 5 4 4 5 5 37 

5 Beby Muslianti 4 4 4 4 4 4 5 5 34 

6 Budi Pangestu 1 2 2 3 3 2 2 4 19 

7 Cik Imah 4 4 3 4 4 4 5 4 32 

8 Dani Renaldi 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

9 Desi Kurnia. R 5 4 4 4 5 5 5 4 36 

10 Dewi Septiani 4 4 5 5 5 5 5 5 38 

11 Dinda Vo 5 5 5 4 5 4 4 4 36 

12 Dyah Ayu Sari 5 5 4 5 4 5 5 5 38 

13 Emilia Hidayah 4 4 4 5 5 5 4 4 35 

14 Endang Apriyani 5 5 5 5 5 5 5 4 39 



 

15 Fadhilah Amanda Sari 5 5 4 5 5 5 5 4 38 

16 Fanny Restia 4 4 4 4 4 5 4 4 33 

17 Fathiyah Azzahra 5 4 4 4 4 4 4 5 34 

18 Fatimah Tujahro 5 5 5 5 5 4 5 5 39 

19 Fitri Fajria Ningsih 4 5 5 5 4 4 5 4 36 

20 Fitri Syafira 4 4 4 3 4 3 4 3 29 

21 Hafizuddin. Y 5 5 4 4 4 4 4 4 34 

22 Hesti Lestiana 4 4 2 3 4 4 3 3 27 

23 Hidayatullah 5 5 5 4 4 4 5 4 36 

24 Ica Budi Arini 4 4 2 2 4 4 2 4 26 

25 Ilma Naurotul Huda 4 4 4 3 4 3 4 3 29 

26 Irfan Surya Bakti 4 4 4 3 4 4 4 3 30 

27 Lailatul Khunainiyah 4 4 4 3 4 4 4 3 30 

28 Lailatul Musyarofah 4 4 4 5 4 4 4 2 31 

29 M. Dimas Pratama 5 4 4 3 3 4 4 4 31 

30 M. Ridho 5 5 4 3 4 4 4 4 33 

31 Maya Indah Amelia 5 4 2 4 3 3 4 3 28 

32 Melinia Agustin 3 3 3 4 2 3 3 3 24 

33 Muhammad Rafli 4 4 4 4 4 4 4 3 31 

34 Muhammad Sopandi 5 4 4 3 4 4 4 3 31 

35 Mukhtar Yahya 5 4 3 5 5 5 4 4 35 

36 Nur Aini 5 5 5 5 4 4 5 4 37 

37 Nurul Anisa Fadila 5 5 5 4 1 1 4 4 29 

38 Prastiyo 3 3 3 4 5 4 3 4 29 

39 Putri Nurul Umami 4 4 4 4 4 4 4 5 33 

40 Rafif Arnando 4 3 5 2 5 4 3 3 29 

41 Reni Asih 4 4 4 5 5 5 5 5 37 

42 Rizal Fauzi 5 3 4 5 4 5 4 3 33 

43 Rizky Renaldi 4 4 4 4 4 3 4 4 31 

44 Ronaldo Aditya Pratma 5 5 5 4 5 5 4 3 36 

45 Santi Asyifa 4 4 5 3 4 4 4 3 31 

46 Syania Nurmila Sari 4 4 4 3 4 4 4 3 30 

47 Syarifah Nadya 4 4 4 4 4 4 3 3 30 

48 Torik Aziz 5 4 2 4 3 3 3 4 28 

49 Ujang Sanjaya 5 5 4 1 5 5 3 4 32 

50 Winda Sari 4 4 4 4 4 5 4 4 33 



 

Sumber : Data yang Diolah (2017) 

Dari data di atas dapat dicari skor tertinggi dan terendah, kemudian dicari intervalnya 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

Keterangan:  

I = interval 

Xt = nilai tertinggi 

Xr = nilai terendah 

Ki = kelas interval 

Dari data hasil kuesioner ketaatan ibadah dapat diperoleh nilai tertinggi 39 dan nilai 

terendah 19 dalam menggolongkan data tersebut kedalam 7 dengan menggolongkan 

data tersebut menjadi 3 kelas, maka dapat diketahui intervalnya yaitu: 

 

 

 

i = 5 

 

Tabel 4.6 

Persentase Distribusi Frekuensi Ketaatan Ibadah 

No Interval Nilai Frekuensi  Persentase Keterangan 

1 19 - 25 2 4% Sangat Baik 

2 26 - 32 22 44% Baik 

3 33 - 39 26 52% Kurang 



 

        Jumlah 50 100%  

Sumber : Data yang Diolah (2017) 

 

 

Tabel 4.7 

Tanggapan Responden Terhadap Ketaatan Ibadah 

Skor 
No Pernyataan 

SS (%) S (%) R (%) TS (%) 

STS 

(%) 

Jumlah 

1 X1 23 24 2 0 1 50 

  46,0% 48,0% 4,0% 0,0% 2,0% 100,0% 

2 X2 14 31 4 1 0 50 

  28,0% 62,0% 8,0% 2,0% 0,0% 100,0% 

3 X3 14 27 4 5 0 50 

  28,0% 54,0% 8,0% 10,0% 0,0% 100,0% 

4 X4 16 20 11 2 1 50 

  32,0% 40,0% 22,0% 4,0% 2,0% 100,0% 

5 X5 14 30 4 1 1 50 

  28,0% 60,0% 8,0% 2,0% 2,0% 100,0% 

6 X6 16 26 6 1 1 50 

  32,0% 52,0% 12,0% 2,0% 2,0% 100,0% 

7 X7 16 25 7 2 0 50 

  32,0% 50,0% 14,0% 4,0% 0,0% 100,0% 

8 X8 9 25 15 1 0 50 

  18,0% 50,0% 30,0% 2,0% 0,0% 100,0% 

122 208 53 13 4 400 

 
Jumlah 

30,5% 52,0% 13,3% 3,2% 1,0% 100,0% 

Sumber : Data yang Diolah (2017) 

         Tanggapan responden pada tabel 4.6 menunjukan bahwa sebagian besar 

responden memberikan tanggapan sesuai terhadap variabel ketaatan ibadah yaitu 208 

pernyataan atau 52%. Hal ini menunjukan adanya penilaian terhadap ketaatan ibadah 

yang tinggi yang dimiliki peserta didik MA Al-Hikmah Bandar Lampung, adapun 

selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut : 



 

a. Berdasar

kan butir pernyataan pertama yaitu “Saya sering sholat berjama’ah dimasjid” 

hasil menunjukan 48% menjawab sesuai dan 46% menjawab sangat sesuai. 

b. Berdasar

kan butir pernyataan kedua yaitu “Saya sering mengajak teman untuk sholat 

berjamaah dimasjid” hasil menunjukan 62% menjawab sesuai dan 28% 

menjawab sangat sesuai. 

c. Berdasar

kan butir pernyataan ketiga yaitu “Saya sholat berjamaah hanya ketika 

disekolah” hasil menunjukan 54% menjawab sesuai dan 28% menjawab 

sangat sesuai. 

d. Berdasar

kan butir pernyataan keempat yaitu “Sebagian uang saya, saya sisihkan untuk 

sedekah” hasil menunjukan 40% menjawab sesuai dan 32% menjawab sangat 

sesuai. 

e. Berdasar

kan butir pernyataan kelima yaitu “Saya selalu berpartisipasi dalam kegiatan 

jum'at” hasil menunjukan 60% sesuai dan 28% menjawab sangat sesuai. 

f. Berdasar

kan butir pernyataan keenam yaitu “Saya jarang bersedekah dalam kegiatan 

jum'at berkah” hasil menunjukan 52% menjawab sesuai dan 32%  menjawab 

sangat sesuai. 



 

g. Berdasar

kan butir pernyataan ketujuh yaitu “Saya selalu aktif dalam kegiatan tadarus 

Al-Qur'an” hasil menunjukan 50% menjawab sesuai dan 32% menjawab 

sangat sesuai. 

h. Berdasar

kan butir pernyataan kedelapan yaitu ”Saya selalu membaca Al-Qur'an 

dengan lembut dan hikmah” hasil menunjukan 50% menjawab sesuai dan 

30% menjawab ragu. 

 

2. Devinisi 

Variabel Perilaku Sosial (Y) 

       Variabel perilaku sosial pada penelitian ini diukur melalui 7 buah 

pernyataan yang mempresentasikan indikator-indikator dari variabel tersebut. 

Hasil jawaban responden terhadap ketaatan ibadah dapat dijelaskan pada tabel 

berikut ini: 

 

Tabel 4.8 

Jawaban Responden Terhadap Kuesioner Perilaku Sosial 

Jumlah Item 
No. No. Res. 

1 2 3 4 5 6 7 
Jumlah 

1 Afriansyah 4 5 4 4 5 5 5 32 

2 Ahmad Hanif Hidayatullah 4 5 5 4 5 4 5 32 

3 Ahmad Khan 4 5 5 4 5 5 5 33 

4 Aisyah Novera Hamdia  4 5 5 3 4 5 5 31 



 

5 Beby Muslianti 4 4 4 3 4 4 4 27 

6 Budi Pangestu 1 3 1 3 2 3 3 16 

7 Cik Imah 5 4 4 3 3 4 4 27 

8 Dani Renaldi 4 4 4 4 4 4 4 28 

9 Desi Kurnia. R 5 4 5 4 4 5 4 31 

10 Dewi Septiani 5 5 4 5 5 5 5 34 

11 Dinda Vo 4 4 5 4 5 4 4 30 

12 Dyah Ayu Sari 4 5 5 3 4 4 5 30 

13 Emilia Hidayah 5 5 4 3 4 4 5 30 

14 Endang Apriyani 5 5 5 5 5 5 5 35 

15 Fadhilah Amanda Sari 5 5 5 5 5 5 5 35 

16 Fanny Restia 4 4 4 4 5 4 4 29 

17 Fathiyah Azzahra 4 4 5 4 3 4 4 28 

18 Fatimah Tujahro 5 5 5 5 3 4 5 32 

19 Fitri Fajria Ningsih 5 5 4 5 4 5 5 33 

20 Fitri Syafira 4 3 4 3 4 5 3 26 

21 Hafizuddin. Y 4 4 4 4 4 5 4 29 

22 Hesti Lestiana 3 3 5 3 5 4 3 26 

23 Hidayatullah 5 4 5 4 5 4 4 31 

24 Ica Budi Arini 2 2 4 2 5 4 2 21 

25 Ilma Naurotul Huda 4 3 4 3 3 3 3 23 

26 Irfan Surya Bakti 4 3 4 3 5 2 3 24 

27 Lailatul Khunainiyah 4 5 4 3 2 1 3 22 

28 Lailatul Musyarofah 4 3 4 5 4 5 5 30 

29 M. Dimas Pratama 4 3 5 3 4 4 3 26 

30 M. Ridho 4 5 5 3 4 4 3 28 

31 Maya Indah Amelia 4 4 5 4 3 4 4 28 

32 Melinia Agustin 3 4 3 4 5 3 4 26 

33 Muhammad Rafli 4 4 4 4 4 5 4 29 

34 Muhammad Sopandi 4 3 5 3 4 5 3 27 

35 Mukhtar Yahya 4 5 5 5 4 4 5 32 

36 Nur Aini 5 5 5 5 5 4 5 34 

37 Nurul Anisa Fadila 4 4 5 4 5 4 4 30 

38 Prastiyo 3 4 3 4 5 5 4 28 

39 Putri Nurul Umami 4 4 4 4 4 5 4 29 

40 Rafif Arnando 3 2 4 2 4 4 2 21 



 

41 Reni Asih 5 5 4 5 4 4 5 32 

42 Rizal Fauzi 4 5 5 5 3 4 5 31 

43 Rizky Renaldi 4 4 4 4 3 5 4 28 

44 Ronaldo Aditya Pratma 4 4 5 4 2 5 4 28 

45 Santi Asyifa 4 3 4 3 4 4 3 25 

46 Syania Nurmila Sari 4 3 4 3 4 4 3 25 

47 Syarifah Nadya 3 4 4 4 5 4 4 28 

48 Torik Aziz 3 4 5 4 5 5 4 30 

49 Ujang Sanjaya 5 1 5 1 4 5 1 22 

50 Winda Sari 5 2 4 3 4 4 5 27 

Sumber : Data yang Diolah (2017) 

Dari data hasil kuesioner perilaku sosial dapat diperoleh nilai tertinggi 35 dan nilai 

terendah 16 dalam menggolongkan data tersebut kedalam 7 dengan menggolongkan 

data tersebut menjadi 3 kelas, maka dapat diketahui intervalnya yaitu: 

 

 

 

i = 7 

 

 

 

 

Tabel 4.9 

Persentase Distribusi Frekuensi Perilaku Sosial 

No Interval Nilai Frekuensi  Persentase Keterangan 

1 16- 22 5 10% Sangat Baik 

2 23 - 29 24 48% Baik 

3 30 - 35 21 42% Kurang 

        Jumlah 50 100%  

Sumber : Data yang Diolah (2017) 



 

 

Tabel 4.10 

Tanggapan Responden Terhadap Perilaku Sosial 

Skor 
No Pernyataan 

SS (%) S (%) R (%) TS (%) 

STS 

(%) 

Jumlah 

1 Y1 13 29 6 1 1 50 

  26,0% 58,0% 12,0% 2,0% 2,0% 100,0% 

2 Y2 17 19 10 3 1 50 

  34,0% 38,0% 20,0% 6,0% 2,0% 100,0% 

3 Y3 23 24 2 0 1 50 

  46,0% 48,0% 4,0% 0,0% 2,0% 100,0% 

4 Y4 10 20 17 2 1 50 

  20,0% 40,0% 34,0% 4,0% 2,0% 100,0% 

5 Y5 18 22 7 3 0 50 

  36,0% 44,0% 14,0% 6,0% 0,0% 100,0% 

6 Y6 19 26 3 1 1 50 

  38,0% 52,0% 6,0% 2,0% 2,0% 100,0% 

7 Y7 17 19 11 2 1 50 

  34,0% 38,0% 22,0% 4,0% 2,0% 100,0% 

117 159 56 12 6 350 

 
Jumlah 

33,4% 45,4% 16,0% 3,5% 1,7% 100,0% 

Sumber: Data yang Diolah (2017) 

        Tanggapan responden pada tabel 4.9 menunjukan bahwa sebagian besar 

responden memberikan tanggapan sesuai terhadap variabel perilaku sosial yaitu 159 

pernyataan atau 45,4%. Hal ini menunjukan adanya penilaian terhadap perilaku sosial 

yang tinggi yang dimiliki peserta didik MA Al-Hikmah Way Halim Bandar 

Lampung, adapun selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut : 



 

a. Berdasar

kan butir pernyataan kesatu yaitu “Saya selalu aktif saat berdiskusi dikelas” 

hasil menunjukan 58% menjawab sesuai dan 26% menjawab sangat sesuai. 

b. Berdasar

kan butir pernyataan ketiga yaitu “Ketika teman saya kesusahan saya orang 

pertama yang membantunya” hasil menunjukan 38% menjawab sesuai dan 

32% menjawab sangat sesuai. 

c. Berdasar

kan butir pernyataan keempat “Saya bersikap baik kepada semua orang” 

hasil menunjukan 48% menjawab sesuai dan 46% menjawab sangat sesuai. 

d. Berdasar

kan butir pernyataan keenam “Saya bersikap apa adanya kepada teman dan 

guru” hasil menunjukan 20% menjawab sesuai dan 17% menjawab ragu. 

e. Berdasar

kan butir pernyataan ketujuh ”Saya sering mencontek saat mengerjakan soal 

dikelas” hasil menunjukan 44% menjawab sesuai dan 36% menjawab sangat 

sesuai. 

f. Berdasar

kan butir pernyataan kedelapan “Saya selalu menyapa dan berjabat tangan 

ketika bertemu guru” hasil menunjukan 52%% menjawab sesuai dan 38% 

menjawab sangat sesuai. 



 

g. Berdasar

kan butir pernyataan kesembilan “Saya bersikap sopan ketika berbicara 

dengan guru dan teman” hasil menunjukan 38% menjawab sesuai dan 34% 

menjawab sangat sesuai. 

E. Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

Untuk mengetahui tingkat validitas, maka akan dilakukan terlebih dahulu 

perhitungan statistik dengan menggunakan program SPSS 17.0 for windows. 

Adapun hasil output perhitungan uji validitas dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini : 

Tabel 4.11 

Hasil Pengujian Validitas Ketaatan Ibadah 

Intem 

Pernyataan 

r hitung r table Kondisi Sign. Kesimpulan 

X.1 0,648 0,368 r hitung > r tabel 0,000<0,05 Valid 

X.2 0,651 0,368 r hitung > r tabel 0,000<0,05 Valid 

X.3 0,684 0,368 r hitung > r tabel 0,000<0,05 Valid 

X.4 0,638 0,368 r hitung > r tabel 0,000<0,05 Valid 

X.5 0,579 0,368 r hitung > r tabel 0,000<0,05 Valid 

X.6 0,683 0,368 r hitung > r tabel 0,000<0,05 Valid 

X.7 0,843 0,368 r hitung > r tabel 0,000<0,05 Valid 

X.8 0,526 0,368 r hitung > r tabel 0,000<0,05 Valid 

Sumber : Data yang Diolah (2017) 

       Berdasarkan tabel 4.10, uji validitas menggunakan 50 responden dan taraf 

signifikan 1%, terlihat bahwa korelasi antara masing-masing indikator terhadap 

total skor konstruk dari variabel menunjukkan hasil yang signifikan, dan 



 

menunjukkan bahwa r hitung> r tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua 

item pernyataan dinyatakan valid. 

Tabel 4.12 

Hasil Pengujian Validitas Perilaku Sosial 

Intem 

Pernyataan 

r hitung r table Kondisi Sign. Kesimpulan 

Y.1 0,629 0,368 r hitung > r tabel 0,000<0,05 Valid 

Y.2 0,743 0,368 r hitung > r tabel 0,000<0,05 Valid 

Y.3 0,537 0,368 r hitung > r tabel 0,000<0,05 Valid 

Y.4 0,781 0,368 r hitung > r tabel 0,000<0,05 Valid 

Y.5 0,406 0,368 r hitung > r tabel 0,000<0,05 Valid 

Y.6 0,504 0,368 r hitung > r tabel 0,000<0,05 Valid 

Y.7 0,835 0,368 r hitung > r tabel 0,000<0,05 Valid 

Sumber : Data yang Diolah (2017) 

       Berdasarkan tabel 4.11, uji validitas menggunakan 50 responden dan taraf 

signifikan 1%, terlihat bahwa korelasi antara masing-masing indikator terhadap total 

skor konstruk dari variabel menunjukkan hasil yang signifikan, dan menunjukkan 

bahwa r hitung> r tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan 

dinyatakan valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi dari instrumen 

sebagai alat ukur, sehingga hasil pengukuran dapat dipercaya. Pengujian 

reliabilitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode 

Cronbach’s Alpha. Hasil pengujian reliabilitas untuk masing-masing variabel 

yang diringkas pada tabel berikut ini. 

 



 

 

 

Tabel 4.13 

Hasil Pengujian Reliabilitas Ketaatan Ibadah 

Intem 

Pernyataan 

Cronbach’s 

Alpha 

r tabel Kondisi Keterangan 

X.1 0,787 0,354 r hitung > r tabel Reliabel 

X.2 0,786 0,354 r hitung > r tabel Reliabel 

X.3 0,784 0,354 r hitung > r tabel Reliabel 

X.4 0,798 0,354 r hitung > r tabel Reliabel 

X.5 0,800 0,354 r hitung > r tabel Reliabel 

X.6 0,783 0,354 r hitung > r tabel Reliabel 

X.7 0,749 0,354 r hitung > r tabel Reliabel 

X.8 0,806 0,354 r hitung > r tabel Reliabel 

Sumber : Data yang Diolah (2017) 

     Berdasarkan tabel 4.11, hasil uji reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa 

nilai pada Cronbach’s Alpha > r tabel. Sehingga dapat dikatakan semua konsep 

pengukur masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliabel, sehingga 

untuk selanjutnya item-item pada masing-masing variabel tersebut layak 

digunakan sebagai alat ukur. 

 

Tabel 4.14 

Hasil Pengujian Reliabilitas Perilaku Sosial 

Intem 

Pernyataan 

Cronbach’s 

Alpha 

r tabel Kondisi Keterangan 

X.1 0,731 0,354 r hitung > r tabel Reliabel 

X.2 0,703 0,354 r hitung > r tabel Reliabel 

X.3 0,749 0,354 r hitung > r tabel Reliabel 

X.4 0,688 0,354 r hitung > r tabel Reliabel 

X.5 0,786 0,354 r hitung > r tabel Reliabel 

X.6 0,760 0,354 r hitung > r tabel Reliabel 

X.7 0,668 0,354 r hitung > r tabel Reliabel 



 

Sumber : Data yang Diolah (2017) 

     Berdasarkan tabel 4.12, hasil uji reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa 

nilai pada Cronbach’s Alpha > r tabel. Sehingga dapat dikatakan semua konsep 

pengukur masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliabel, sehingga 

untuk selanjutnya item-item pada masing-masing variabel tersebut layak 

digunakan sebagai alat ukur. 

F. Uji Hipotesis 

1. Uji koefisien Regresi Sederhana (Uji T) 

        Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi pada 

ketaatan ibadah secara parsial atau secara keseluruhan memiliki korelasi yang 

signifikan terhadap perilaku sosial.  

Hasil dalam pengujian ini dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut ini. 

Tabel 4.15 

Hasil uji T 

Coefficients
a
 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients Collinearity Statistics 

Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) 4.014 2.643  1.519 .135   1 

Ketaatan_Ibadah .747 .080 .802 9.294 .000 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Perilaku_Sosial 

 

Sebelum menyimpulkan hipotesis yang diterima, terlebih dahulu 

menentukan ttabel dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05 (uji 1 pihak) dan 



 

derajat kebebasan (df =  n – k atau 50-2= 48). Dengan pengujian dua sisi 

tersebut hasil yang diperoleh untuk ttabel sebesar 2,021.  

Berdasarkan tabel 4.13, terlihat bahwa hasil pengujian hipotesis ketaatan 

ibadah menunjukkan nilai t hitung sebesar 9,294 atau positif dengan taraf 

signifikan 0,000. Maka t hitung > t tabel (9,294 > 2,021 dan taraf  signifikan 

kurang dari 0,05 (0,000 < 0,05), yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian 

ini menoloak Ho dan menerima Ha. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

“ketaatan ibadah memiliki korelasi yang signifikan dengan perilaku sosial 

peserta didik”. 

2. Uji Regresi Linier Sederhana 

Model persamaan regresi yang baik adalah memenuhi persyaratan asumsi 

klasik, antara lain semua data berdistribusi normal, model harus bebas dari 

gejala heterokedastisitas dan autokorelasi. Analisis regresi digunakan untuk 

menguji hipotesis tentang pengaruh secara pasrial variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Berdasarkan estimasi regresi sederhana dengan program SPSS 

17.0 for windows diperoleh hasil berikut ini :  

Tabel 4.16 

Hasil Etimasi Regresi 

Coefficients
a
 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients Collinearity Statistics 

Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF 



 

(Constant) 4.014 2.643  1.519 .135   1 

Ketaatan_Ibadah .747 .080 .802 9.294 .000 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Perilaku_Sosial 

 

Berdasarkan tabel 4.14 dapat diketahui persamaan regresi yang sebagai berikut: 

Y=4,014+0,747X 

Keterangan: 

Y=  Perilaku Sosial 

X=  Ketaatan Ibadah 

Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa: 

a. Y=4,014+0,747X, sig.level 0,000 <0,05 (nilai alfa), maka kesimpulannya 

terdapat korelasi antara ketaatan ibadah dengan perilaku sosial. 

b. Koefisien regresi variabel ketaatan ibadah (X) sebesar 0,747, artinya adalah 

jika ketaatan ibadah semakin baik maka perilaku sosial (Y) akan mengalami 

peningkatan sebesar 74,7%.  

3. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R²) merupakan besaran yang menunjukkan 

besarnya variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel 

independennya. Dengan kata lain, koefisien determinasi (R²)  ini digunakan 

untuk mengukur seberapa jauh variabel-variabel bebas dalam menerangkan 

variabel terikatnya.  

Nilai koefisien korelasi (R²) ditentukan nilai adjusted R square 

sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini: 



 

Tabel 4.17 

Hasil Uji (R
2
) 

Model Summary
b
 

Change Statistics 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

Durbin-

Watson 

1 .802
a
 .643 .635 2.36211 .643 86.380 1 48 .000 1.573 

a. Predictors: (Constant), Ketaatan_Ibadah 

b. Dependent Variable: Perilaku_Sosial 

 

Hasil analisis determinasi dapat dilihat pada output Model Summary dari hasil 

analisis regresi linier sederhana. Berdasarkan output tersebut diperoleh nilai R
2
 (R 

Square) sebesar 0,643 (0,802 x 0,802) atau 64,3%. Hal ini menunjukkan bahwa 

persentase hubungan ketaatan ibadah (variabel Independen) dengan perilaku sosial 

(variabel dependen) sebesar 64,3% atau variabel independen (ketaatan ibadah) yang 

digunakan mampu menjelaskan sebesar 64,3% terhadap variabel dependennya 

(perilaku sosial). 

G. Pembahasan Hipotesis 

Dari hasil pengujian hipotesis ketaatan ibadah menunjukkan nilai t hitung 

sebesar 9,294 atau positif dengan taraf signifikan 0,000. Maka t hitung > t tabel (9,294 

> 2,021 dan taraf  signifikan kurang dari 0,05 (0,000 < 0,05), yang berarti bahwa 

hipotesis dalam penelitian ini menolak Ho dan menerima Ha. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa “ketaatan ibadah memiliki korelasi yang signifikan dengan perilaku 

sosial peserta didik”. 



 

Hasil pengujian hipotesis telah membuktikan terdapat korelasi antara ketaatan ibadah 

dengan perilaku sosial peserta didik.  Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan 

hingga diperoleh nilai regresi linier Y=4,014+0,747X, sig.level 0,000 <0,05 (nilai 

alfa), maka kesimpulannya terdapat korelasi antara ketaatan ibadah dengan perilaku 

sosia peserta didik.  Berdasarkan output yang diperoleh nilai R
2
 (R Square) sebesar 

0,643 (0,802 x 0,802) atau 64,3%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase hubungan 

ketaatan ibadah (variabel Independen) dengan perilaku sosial (variabel dependen) 

sebesar 64,3% atau variabel independen (ketaatan ibadah) yang digunakan mampu 

menjelaskan sebesar 64,3% terhadap variabel dependennya (perilaku sosial). Dengan 

demikian adanya korelasi yang sedang atau cukup antara ketaatan ibadah dengan 

perilaku sosial peserta didik MA Al-Hikmah Bandar Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

   Dari data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner, maka dilakukan 

pengujian validitas untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Kemudian 

dilakukan pengujian reliabilitas untuk mengetahui bahwa jawaban responden 

terhadap pernyataan konsisten dari waktu ke waktu. Hasil dari uji validitas dan 

reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh pernyataan dalam setiap variabel adalah 

reliabel dan valid. 

Dari pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Hasil pengujian hipotesis ketaatan ibadah menunjukkan nilai t hitung 

sebesar 9,294 atau positif dengan taraf signifikan 0,000. Maka t hitung > t 

tabel (9,294 > 2,021 dan taraf  signifikan kurang dari 0,05 (0,000 < 0,05), 

yang berarti bahwa hipotesis dalam penelitian ini menoloak Ho dan 

menerima Ha. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa “ketaatan ibadah 

memiliki korelasi yang signifikan dengan perilaku sosial peserta didik”.  

2. Hasil pengujian membuktikan bahwa “ketaatan ibadah memiliki korelasi 

yang signifikan dengan perilaku perilaku sosial peserta didik”. Melalui 

hasil perhitungan yang telah dilakukan hingga diperoleh nilai regresi linier 

Y=4,014+0,747X, sig.level 0,000 <0,05 (nilai alfa), maka kesimpulannya 

terdapat korelasi antara ketaatan ibadah dengan perilaku sosial peserta 



 

didik.  Berdasarkan output yang diperoleh nilai R
2
 (R Square) sebesar 0,643 

(0,802 x 0,802) atau 64,3%. 

3. Hasil analisis determinasi dapat dilihat pada output Model Summary dari 

hasil analisis regresi linier. Berdasarkan output tersebut diperoleh nilai R
2
 

(R Square) sebesar 0,643 (0,802 x 0,802) atau 64,3%. Hal ini menunjukkan 

bahwa persentase hubungan ketaatan ibadah (variabel Independen) dengan 

perilaku sosial (variabel dependen) sebesar 64,3% atau variabel independen 

(ketaatan ibadah) yang digunakan mampu menjelaskan sebesar 64,3% 

terhadap variabel dependennya (perilaku sosial). 

4. Ketaatan ibadah sangat erat hubungannya dengan perilaku sosial peserta 

didik, karena setiap ibadah yang seseorang lakukan dengan tulus akan 

timbul dampak pada prilaku sosialnya. Ketaatan beribadah juga sebagai 

motivasi pada seseorang dalam mendorong untuk melakukan suatu 

aktivitas, sebab perbuatan yang dilakukan dengan keyakinan itu mempunyai 

unsur kesucian serta ketaatan, motivasi mendorong seseorang untuk 

berkreasi berbuat kebajikan maupun berkorban seperti tolong menolong dan 

sebagainya. 

 

B. Saran 

    Sesuai dengan kesimpulan di atas dapat dikemukakan beberapa saran sebagai 

berikut. Kepada yang terhormat: 



 

1. Kepada pihak madrasah agar senantiasa meningkatkan ketaatan ibadah peserta 

didik dengan program-program keagamaan dan dapat lebih menanamkan suri 

tauladan yang baik kepada peserta didik, serta bekerjasama dengan pihak-

pihak yang dapat membantu untuk meningkatkan ketaatan ibadah peserta 

didik. 

2. Kepada pihak siswa agar dapat senantiasa meningkatkan ketaatan ibadah yang 

telah diterapkan disekolah maupun yang telah didapat diluar sekolah serta 

dapat meningkatkan perilaku sosial yang baik, baik dilingkungan sekolah, 

keluarga dan masyarakat. 

3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat mengembangkan penelitian 

ketaatan ibadah dengan perilaku sosial agar dapat mengukur lebih tinggi 

persentase serta korelasi antara ketaatan ibadah dengan perilaku sosial. 
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Lampiran 5. Hasil Uji Validitas 
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Saya jarang 

bersedekah 

dalam 

kegiatan 

jum'at 

berkah 

Saya selalu 

aktif dalam 

kegiatan 

tadarus Al-

Qur'an 

Saya selalu 

membaca 

Al-Qur'an 

dengan 

lembut dan 

hikmah 

Ketaatan_Ib

adah 

Pearson 

Correlation 

1 .717
**
 .402

**
 .222 .179 .331

*
 .490

**
 .180 .648

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .004 .121 .212 .019 .000 .211 .000 

Saya sering sholat 

berjamaah dimasjid 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Pearson 

Correlation 

.717
**
 1 .499

**
 .210 .167 .232 .525

**
 .224 .651

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .144 .246 .105 .000 .117 .000 

Saya sering 

mengajak teman 

untuk sholat 

berjamaah dimasjid 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Pearson 

Correlation 

.402
**
 .499

**
 1 .294

*
 .294

*
 .276 .617

**
 .188 .684

**
 

Sig. (2-tailed) .004 .000  .038 .038 .052 .000 .190 .000 

Saya hanya sholat 

berjamaah ketika 

disekolah 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Pearson 

Correlation 

.222 .210 .294
*
 1 .142 .313

*
 .661

**
 .370

**
 .638

**
 

Sig. (2-tailed) .121 .144 .038  .325 .027 .000 .008 .000 

Sebagian uang saya, 

saya sisihkan untuk 

sedekah 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 



 

Pearson 

Correlation 

.179 .167 .294
*
 .142 1 .755

**
 .279 .203 .579

**
 

Sig. (2-tailed) .212 .246 .038 .325  .000 .050 .157 .000 

saya selalu 

berpartisipasi dalam 

kegiatan jum'at 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Pearson 

Correlation 

.331
*
 .232 .276 .313

*
 .755

**
 1 .416

**
 .224 .683

**
 

Sig. (2-tailed) .019 .105 .052 .027 .000  .003 .118 .000 

Saya jarang 

bersedekah dalam 

kegiatan jum'at 

berkah 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Pearson 

Correlation 

.490
**
 .525

**
 .617

**
 .661

**
 .279 .416

**
 1 .413

**
 .843

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .050 .003  .003 .000 

Saya selalu aktif 

dalam kegiatan 

tadarus Al-Qur'an 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Pearson 

Correlation 

.180 .224 .188 .370
**
 .203 .224 .413

**
 1 .526

**
 

Sig. (2-tailed) .211 .117 .190 .008 .157 .118 .003  .000 

Saya selalu 

membaca Al-Qur'an 

dengan lembut dan 

hikmah 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Pearson 

Correlation 

.648
**
 .651

**
 .684

**
 .638

**
 .579

**
 .683

**
 .843

**
 .526

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

Ketaatan_Ibadah 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 



 

 

Correlations 

  

Saya selalu aktif 

saat berdiskusi 

dikelas 

Ketika teman 

saya 

kesusahan, 

saya orang 

pertama yang 

membantuny

a 

Saya 

bersikap baik 

kepada 

semua orang 

Saya 

bersikap apa 

adanya 

kepada 

teman dan 

guru 

Saya sering 

mencontek 

saat 

mengerjakan 

soal dikelas 

Saya selalu 

menyapa dan 

berjabat 

tangan ketika 

bertemu 

teman dan 

guru 

Saya 

bersikap 

sopan ketika 

berbicara 

dengan guru 

dan teman 

Perilaku_

Sosial 

Pearson Correlation 1 .334
*
 .516

**
 .323

*
 .053 .234 .423

**
 .629

**
 

Sig. (2-tailed)  .018 .000 .022 .716 .101 .002 .000 

Saya selalu aktif 

saat berdiskusi 

dikelas 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 

Pearson Correlation .334
*
 1 .240 .695

**
 .053 .062 .775

**
 .743

**
 

Sig. (2-tailed) .018  .093 .000 .717 .670 .000 .000 

Ketika teman saya 

kesusahan, saya 

orang pertama yang 

membantunya 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 

Pearson Correlation .516
**
 .240 1 .152 .196 .269 .181 .537

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .093  .293 .173 .059 .209 .000 

Saya bersikap baik 

kepada semua 

orang 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 

Pearson Correlation .323
*
 .695

**
 .152 1 .141 .251 .794

**
 .781

**
 

Sig. (2-tailed) .022 .000 .293  .328 .078 .000 .000 

Saya bersikap apa 

adanya kepada 

teman dan guru 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 

Pearson Correlation .053 .053 .196 .141 1 .258 .151 .406
**
 Saya sering 

mencontek saat Sig. (2-tailed) .716 .717 .173 .328  .070 .297 .003 



 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

Pearson Correlation .234 .062 .269 .251 .258 1 .267 .504
**
 

Sig. (2-tailed) .101 .670 .059 .078 .070  .061 .000 

Saya selalu 

menyapa dan 

berjabat tangan 

ketika bertemu 

teman dan guru 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

Pearson Correlation .423
**
 .775

**
 .181 .794

**
 .151 .267 1 .835

**
 

Sig. (2-tailed) .002 .000 .209 .000 .297 .061  .000 

Saya bersikap 

sopan ketika 

berbicara dengan 

guru dan teman 
N 50 50 50 50 50 50 50 50 

Pearson Correlation .629
**
 .743

**
 .537

**
 .781

**
 .406

**
 .504

**
 .835

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .003 .000 .000  

Perilaku_Sosial 

N 50 50 50 50 50 50 50 50 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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1.  

Tabel 2.1 Daftar Variabel, Indikator, Refrensi dan Butir Pernyataan Pada Kuesioner. 

Variabel Definisi Variabel Indikator 
Butir Pernyataan Pada 

Kuesioner 

Sholat berjamaah: adalah 

keterikatan antara shalat seorang 

makmum dan shalat seorang imam 

dengan syarat-syarat.
181

 

Saya sholat berjama’ah 

dimasjid. 

  

Sedekah: adalah pemberian 

seseorang secara ikhlas, kepada 

yang berhak menerimanya yang 

diiringi oleh pemberian pahala dari 

Allah SWT.
182

 

Ketika teman saya kesusahan, 

saya orang pertama yang 

membantunya. 

Ketaatan Ibadah 

(X) 

Sumber: Ashaf 

Shaleh, Takwa 

Makna dan 

Hikmahnya Dalam 

Al-Qur’an, Jakarta: 

Erlangga, 2006. 

Abu Bakar, 

Minhajul Muslim, 

Jakarta: Darul Haq, 

2016. 

Kementerian 

Agama, Fiqih, 

Jakarta: 

Kementerian 

Agama, 2014. 

Ketaatan  ibadah  adalah  

penyerahan dengan  hati, 

perkataan dan perbuatan untuk 

menjalankan perintahNya dan 

meninggalkan laranganNya, 

yang dilakukan secara ikhlas 

untuk mencapai keridhaan Allah 

SWT. dan mengharap 

pahalaNya serta dilakukan 

secara terus menerus dalam 

kehidupan manusia
180

. 

 Membaca Al-Qur’an: Menurut 

pandangan Imam Syafi’I 

menetapkan bahwa Al-Qur’an 

merupakan sumber hukum 

Islamyang paling pokok, bahkan 

beliau berpendapat “tidak ada yang 

diturunkan pada penganut agama 

 Saya berbicara yang sopan 

kepada kepada teman dan 

guru. 

                                                
180 Pautri Risthantri dan Ajat Sudrajat, Hubungan Antara Pola Asuh Orang Tua Dan Ketaatan Beribadah Dengan Perilaku Sopan Santun 

Peserta Didik, Jurnal Pendidikan IPS, Vol.2, No.2, 2015. 
181 Shalih bin Ghanim As-Sadlan, Fiqih Shalat Berjamaah, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), h. 28. 
182 Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) , h. 88. 
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apapun, kecuali petunjuknya 

terdapat dalam ajaran Al-Qur’an. 
183

 

Disiplin: yaitu ketaatan dan 

kepatuhan seseorang terhadap tata 

tertib atau norma-norma hidup 

lainnya. Disiplin sebagai bentuk 

kepatuhan seseorang terhadap 

aturan-aturan atau tata tertib yang 

berlaku.
185

 

Saya datang kesekolah tepat 

waktu. 

Simpaty:  yaitu sikap emosional 

yang mendorong individu untuk 

menaruh  perhatian  terhadap orang 

lain. Mau mendekati dan bekerja 

sama dengannya.
186

 

Saya selalu aktif saat 

berdiskusi dikelas. 

Perilaku Sosial 

(Y) 

Sumber: Abu 

Ahmadi, Psikologi 

Sosial,Jakarta: 

RinekaCipta, 2000. 

Jalaludin, Psikologi 

Agama, Jakarta: 

Raja Grafindo 

Persada, 2009. 

Syamsu Yusuf,  

Psikologi 

Perkembangan, 

Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2015. 

 

Perilaku  sosial  adalah  

aktifitas  fisik  dan  psikis  

seseorang  terhadap orang  lain  

atau  sebaliknya  dalam  rangka 

memenuhi  diri  atau   orang  

lain yang sesuai dengan 

tuntutan sosial .
184

 

Lemah lembut: merupakan ukuran 

kesempurnaan akal dalam 

mengendalikan nafsu amarah.
187

 

Saya bersikap baik kepada 

semua orang. 

                                                                                                                                                                                                
183 Rachmat Syafe’I,  Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 50. 

      184 Abu Ahmadi, Psikologi Sosial,(Jakarta: RinekaCipta, 2000), h. 38. 

      185 Suharsimi Arikunto, Op. Cit, h. 114. 
186 Ahmad Juntika Nurihsan, Dinamika Perkembangan Anak dan Remaja, (Bandung: Refika Aditama, 2013), h. 46. 
187 https://akhlakrasulullahsaw.wordpress.com/2012/03/10/sikap-lemah-lembut. diakses pada 29 September 2017. 
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Tolong Menolong: yaitu kesediaan 

untuk menolong orang lain yang 

sedang berada dalam kesulitan .
188

 

Ketika teman saya kesusahan, 

saya orang pertama yang 

membantunya. 

 

 

                                                
188 Asih, Loc.Cit. 


