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ABSTRAK 

 

PERBANDINGAN HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN FIKIH ANTARA 

SISWA BERASRAMA DENGAN NON ASRAMA DI MTs ISTIQOMAH 

ISLAMIYAH TULANG BAWANG BARAT. 

Oleh : 

TRYAS ROHMANSYAH 

Hasil belajar merupakan tujuan akhir setelah proses kegiatan belajar. 

Keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar dapat dilihat dari nilai yang 

diperolehnya selama kurun waktu tertentu yang diberikan oleh guru melalui 

mekanisme penilaian yang telah ditetapkan. Salah satu faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar yaitu lingkungan tempat tinggal siswa. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui perbandingan hasil belajar mata pelajaran Fikih antara siswa yang tinggal 

di asrama dan siswa yang tinggal di luar asrama di MTs Istiqomah Islamiyah Tulang 

Bawang Barat. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, dan jenis 

penelitiannya yaitu statistik inferensial. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta 

didik kelas IX MTs Istiqomah Islamiyah yang berjumlah 45 yang terdiri dari 30 siswa 

berasrama dan 15 siswa nonasrama , sedangkan sampel penelitian ini menggunakan 

teknik Purposive Sampling Karena jumlahnya yang tidak seimbang maka siswa 

nonasrama diambil seluruhnya, sementara siswa berasrama diambil sampel secara 

random sampling yaitu dengan cara undian. Jadi, sampel penelitian ini sebanyak 30 

orang, yang tediri dari 15 siswa berasrama dan 15 siswa non asrama. Teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi, dan wawancara. Analisis data 

yang digunakan adalah uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. 

Berdasarkan analisis data dan perhitungan, diperoleh pengujian hipotesis pada 

analisis data didapat H0 diterima dan Ha ditolak, yaitu Ternyata thit  sebesar (0,15) dan 

dibandingkan dengan db α = 0,05t(0,05;28) adalah 1,70 maka 0,15 <1,70. Dengan 

demikian tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa yang 

tinggal di asrama dan siswa yang  tinggal diluar asrama pada mata pelajaran Fikih di 

sekolah MTs Istiqomah Islamiyah Tulang Bawang Barat dari segi kognitif. Dengan 

kata lain tinggal diasrama tidak memberi pengaruh kemampuan kognitif siswa dalam 

penguasaan materi Fikih. Kemungkinan besar pengaruh asrama terhadap siswa yang 

tinggal di asrama dalam bentuk sikap mental, perilaku keagamaan, sikap sosial dan 

kemandirian yang terbentuk melalui interaksi dan kebiasaan di asrama. 

Kata Kunci : Perbandingan Berasrama Dengan Nonasrama, Hasil Belajar Siswa Pada 

Mata Pelajaran Fikih. 
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M O T T O 

 

 

                              

                     

 

Artinya: “ 1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 2. Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang 

Maha pemurah, 4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, 5. Dia 

mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.”
  

(Q.S. Al-Alaq ayat 1-5)
 1

 

 

 

                                                           
1
 Departemen Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Diponegoro, 2011),h.597. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Penegasan Judul 

Skripsi ini berjudul “Perbandingan Hasil Belajar Mata Pelajaran Fikih 

Antara Siswa Berasrama dan Non Asrama Di MTs Istiqomah Islamiyah Tulang 

Bawang Barat”. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan pengertian pembaca, 

terlebih dahulu penulis akan menguraikan secara singkat pengertian-pengertian 

istilah yang terdapat dalam judul tersebut : 

1. Perbandingan atau Komparatif 

Perbandingan atau komparatif adalah mengemukakan persamaan 

ataupun perbedaan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam bentuk uraian.
1
 

Yang dimaksud perbandingan dalam skripsi ini adalah perbandingan hasil 

belajar mata pelajaran fikih antara siswa yang tinggal di asrama dan siswa 

yang tinggal di luar asrama di MTs Istiqomah Islamiyah Tulang Bawang 

Barat. 

2. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan suatu kegiatan guru yang berkaitan dengan 

pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi atau hasil belajar 

peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran, dari proses ini diperoleh 

gambaran kemampuan peserta didik dalam mencapai sejumlah standar 

                                                           
1
 Depdikbud RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 414  
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kompetesi dan kompetesi dasar.
2
  Hasil belajar merupakan tujuan akhir setelah 

proses kegiatan belajar. Hasil  belajar dapat ditunjukan melalui nilai yang 

diberikan oleh guru dari jumlah bidang studi yang telah dipelajari oleh peserta 

didik. 

3. Mata Pelajaran Fikih 

Mata pelajaran fikih adalah salah satu bagian dari Pendidikan Agama 

Islam yang mempelajari tentang fikih ibadah, terutama menyangkut 

pengenalan dan pemahaman tentang cara-cara pelaksanaan rukun Islam mulai 

dari ketentuan dan tata cara pelaksanaan taharah (bersuci), shalat, puasa, 

zakat, sampai dengan pelaksanaan ibadah haji, serta ketentuan tentang 

makanan dan minuman, kurban, khitan, dan cara pelaksanaan jual beli dan 

pinjam meminjam. 

4. Siswa Berasrama dan Nonasrama 

Siswa atau yang sering disebut dengan Peserta didik merupakan 

anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui 

proses pembelajaran pada jalur pendidikan  baik pendidikan informal, formal 

maupun nonformal.  

Siswa berasrama merupakan peserta didik yang tinggal di asrama, 

yaitu bangunan tempat tinggal bagi sekelompok orang untuk sementara waktu, 

terdiri atas sejumlah kamar, dan dipimpin oleh seseorang kepala asrama, yang 

mengharuskan peserta didiknya mematuhi peraturan serta mengikuti kegiatan 

                                                           
2
 Kunandar, Penilaian Autentik Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan 

Kurikulum 2013, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 65.   
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pendidikan regular dari pagi sampai siang hari kemudian dilanjutkan dengan 

kegiatan pendidikan dengan nilai-nilai khusus pada sore dan malam hari.
3
 

Sedangkan siswa nonasrama adalah siswa yang tinggal dengan orang 

tua mereka dirumah, yang mendapatkan kasih sayang, perhatian dan 

pengawasan langsung dari orang tua mereka dirumah. 

5. MTs Istiqomah Islamiyah Tulang Bawang Barat 

Madrasah Tsanawiyah Istiqomah Islamiyah merupakan salah satu 

sekolah yang menerapkan sistem boarding school untuk siswanya yang 

terletak di Kabupaten Tulang Bawang Barat di mana penulis mengadakan 

penelitian. Pada penelitian ini penulis mengadakan penelitian di kelas IX. 

Berdasarkan pada uraian penegasan judul di atas maka judul skripsi 

tersebut berarti suatu penelitian yang berusaha untuk mencari tahu 

perbandingan hasil belajar mata pelajaran fikih yang terdapat pada siswa 

berasrama dan non asrama pada kelas IX MTs Istiqomah Islamiyah Tulang 

Bawang Barat.  

 

B. Alasan Memilih Judul 

Dalam rangka  mengadakan penelitian untuk memperoleh hasil yang 

bersifat ilmiah, alasan penulis memilih judul terebut adalah : 

1. Karena penulis ingin mencari tahu perbandingan hasil belajar antara siswa 

berasrama dan non asrama pada kelas IX MTs Istiqomah Islamiyah Tulang 

Bawang Barat. 

                                                           
3
 Irfan Setiawan, Pembinaan dan Pengembangan Peserta Didik Pada Institusi 

Pendidikan Berasrama. (Yogyakarta : Smart Writing, 2013), h.  1. 
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2. Karena faktor internal maupun eksternal turut mempengaruhi hasil belajar, 

sehingga antara siswa berasrama dengan non asrama kemungkinan 

memiliki perbedaan, sehingga untuk menghilangkan keragu-raguan perlu 

dilakukan penelitian ditempat tersebut. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Belajar merupakan aktivitas manusia yang penting dan tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan manusia, bahkan sejak mereka lahir sampai akhir 

hayat. Pernyataan tersebut menjadi ungkapan bahwa manusia tidak dapat lepas 

dari proses belajar itu sendiri sampai kapanpun dan  dimanapun manusia itu 

berada, belajar juga menjadi kebutuhan yang terus meningkat sesuai dengan 

perkembangan Ilmu pengetahuan. 

Hasil belajar merupakan tujuan akhir setelah proses kegiatan belajar. Hasil  

belajar dapat ditunjukan melalui nilai yang diberikan oleh guru dari jumlah bidang 

studi yang telah dipelajari oleh peserta didik.
4
 Setiap kegiatan pembelajaran 

tentunya selalu mengharapkan akan menghasilkan pembelajaran yang maksimal. 

Berbagai hasil penelitian menunjukan, bahwa hasil belajar mempunyai korelasi 

positif dengan kebiasaan belajar atau study habit. Kebiasaan merupakan cara 

bertindak yang diperoleh melalui belajar secara berulang-ulang, yang pada 

akhirnya menjadi menetap dan bersifat otomatis.
5
 

Dalam proses pencapaiannya, hasil belajar dipengaruhi oleh berbagai 

faktor antara lain faktor internal, faktor eksternal dan faktor pendekatan belajar, 

                                                           
4
 Nana Sudjana, Peilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdikarya, 2005), h. 19.  
5
 Djaali, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 127-128. 
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yang didalamnya bisa berupa faktor fisiologi, faktor psikologi, faktor lingkungan, 

faktor instrument dan juga metode belajar siswa. 

Faktor eksternal yang berupa lingkungan pendidikan menunjukan kepada 

situasi dan kondisi yang mengelilingi dan mempuyai pengaruh terhadap 

perkembangan pribadi. Lingkungan pendidikan dibagi menjadi dua : 

1. Lingkungan sekitar, yaitu segala keadan baik berupa benda, orang, serta 

kejadian atau peristiwa di sekeliling peserta didik. Meskipun tidak dirancang 

sebagai alat pendidikan, keadaan-keadaan tersebut mempunyai pengaruh 

terhadap pendidikan, baik positif maupun negatif. 

2. Pusat-pusat pendidikan, yang berupa tempat organisasi dan kumpulan manusia 

yang dirancang sebagai sarana pendidikan.
6
 

Lingkungan (environment) sebagai dasar pengajaran adalah faktor 

kondisional yang mempengaruhi tingkah laku individu dan merupakan fator 

belajar yang penting.
7
 Penyelenggara pendidikan harus memperhatikan 

lingkungan belajar, agar efektif  sebagai tempat belajar dan tempat penanaman 

nilai-nilai kebaikan. Lingkungan belajar dapat mengontrol peraturan dan 

penegakan kedisiplinan secara berkesinambungan dengan adanya peraturan yang 

harus ditaati dan adanya hukuman bagi pelaku yang melanggarnya. Secara tidak 

langsung cara tersebut dapat menumbuhkan nilai-nilai keutamaan pengajaran dan 

latihan keterampilan hidup untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Lingkungan belajar yang baik adalah lingkungan yang aman secara fisik, 

psikis, sosial dan moral. Dengan demikian lingkungan belajar mampu menjadikan 

                                                           
6
 Hery Noer Aly, Ilmu Pendidikan Islam, (Ciputat: PT. Logos wacana ilmu, 1999), h. 209. 

7
 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar,(Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2014, Cet-16), 

h. 196. 
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peserta didik untuk fokus kepada pelajaran, pembelajarn hidup berasrama 

terhindar dari hal-hal yang negatif seperti merokok, narkoba, pergaulan bebas, dan 

lain sebagainya.  

Proses pembelajaran agama Islam dibutuhkan lingkungan yang baik, 

karena kompetensi yang dituntut berupa aspek kognitif, afektif dan psikomotor. 

Terlebih pada pendidikan agama Islam, cakupan pengajaran lebih luas karena 

terdapat sejumlah ritual ibadah yang perlu diajarkan, seperti tata cara shalat,  do’a, 

dan baca al-Qur’an. Lingkungan belajar yang baik adalah lingkungan yang 

mampu mendukung proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang 

diinginkan secara efektif dan efisen. Salah satu lingkungan belajar  yang baik 

yaitu lingkungan belajar yang sudah menerapkan sistem asrama (boarding 

school). Pada sistem asrama (boarding school) terdapat proses pengawasan dan 

penegakan kedisiplinan bagi siswa/i dalam kehidupan sehari-hari.  

Dalam Undang-Undang sistem Pendidikan Nasional No.20/2003 pasal 30 

ditegaskan bahwa pendidikan keagaman diselenggarakan oleh Pemerintah 

dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta 

didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai 

ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan keagamaan dapat 

diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non formal, dan informal. 
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pendidikan keagamaan dapat berbentuk pendidikan Diniyah, Pesantren dan 

bentuk lainya yang sejenis.
8
 

Yayasan Istiqomah Islamiyah Pondok Modern Al-Furqan adalah salah satu 

sekolah yang mengadopsi sistem Boarding School yang berada di Jln. Pahlawan, 

No.47 desa Panaragan Jaya, Kabupaten Tulang Bawang Barat, sekolah ini terdiri 

dari PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), MI (Madrasah Ibtidaiyyah), MTs 

(Madrasah Tsanawiyah), dan MA (Madrasah Alliyah). Sekolah ini memiliki 

beberapa asrama yang dipergunakan untuk tempat tinggal para siswanya, akan 

tetapi pihak yayasan tidak mewajibkan siswanya untuk tinggal berasrama, 

sehingga ada sebagian siswa yang pulang ke rumah dan tidak ikut tinggal 

berasrama, serta ada sebagian siswa yang tinggal berasrama, dengan berbagai 

alasan dan lain hal.
 9

 

Dengan adanya program asrama diasumsikan siswa yang diasrama akan 

lebih baik hasil belajarnya dari pada siswa diluar asrama. Meskipun demikian, 

tidak menutup kemungkinan siswa diluar asrama akan berhasil dalam belajar, 

berkat bimbingan orang tua, latihan-latihan yang diperoleh dari luar, dan 

kemungkinan mengikuti bimbingan belajar.  

Berdasarkan wawancara penulis kepada kepala sekolah MTs Istiqomah 

Islamiyah Tulang Bawang Barat Ust. Anang Rusdiyansyah, S.S. Penulis diminta 

untuk meneliti perbandingan hasil belajar antara siswa berasrama dan non asrama 

pada siswa MTs Istiqomah Islamiyah. Yang nantinya dapat dijadikan sebagai 

                                                           
8
 Anggota IKAPI, Undang-undang Sistem Penidikan Nasional, (Bandung: Fokus Media, 

2010), h. 16. 
9
Ust Anang Rusdiansyah, S. S (Kepala Sekolah MTs Istiqomah Islamiyah), wawancara 

dengan penulis, kediaman Ust Anang Rusdiasyah, Tulang Bawang Barat, 29 September 2016.  
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refrensi apabila akan diberlakukan sistem Boarding School untuk keseluruhan 

siswa/i Istiqomah Islamiyah kedepannya, dan karena penulis juga merupakan 

salah satu mahasiswa Fakultas Tarbiyyah di IAIN Raden Intan Lampung jurusan 

Pendidikan Agama Islam maka penulis akan meneliti hasil belajar yang sesuai 

dengan jurusan yang penulis tempu. Dalam mata pelajaran pendidikan agama 

Islam yang terdiri 4(empat) mata pelajaran, yaitu : Al-Qur’an dan Hadits, Aqidah 

Akhlak, Fikih, dan SKI (Sejarah Kebudayaan Islam). Dalam penelitian ini penulis 

hanya mengambil satu mata pelajaran yang akan diteliti yaitu mata pelajaran 

Fikih. 

Berikut ini penulis menyajikan data hasil belajar mata pelajaran fikih 

antara siswa berasrama dan nonasrama kelas IX MTs Istiqomah Islamiyah Tulang 

Bawang Barat, sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Data Nilai Siswa Kelas IX Mata Pelajaran Fiqih 

Sumber: Dokumentasi Hasil Ujian Semester Genap Mata Pelajaran Fikih   

No Siswa Berasrama KKM Nilai 
 

No Siswa Nonasrama KKM Nilai 
 

1 Ahmad Syamsuddin 65 90  1 Afifa Turrohmah 65 80 
2 Ayu Wandira 65 70  2 Anisa Mafula 65 65 

3 Bagas Adi Saputra 65 65  3 Anisa Septia W. 65 75 

4 Chece Ernia Dewi 65 85  4 Anisa Septyarini 65 80 

5 Dede Evis Salindri 65 85  5 Galang Pratama 65 55 

6 Eka Ardiansyah 65 60  6 Kartika Kusuma W. 65 75 

7 Fajar Nur Hidayat 65 70  7 Lailatul Fitriana 65 60 

8 Ginanjar Rizqi F. 65 80  8 M.  Taufik Akbar 65 80 

9 Guna Sultan Iggosal 65 70  9 M. Agung Ansori 65 70 

10 Indah Perdana Putri 65 75  10 Resa Lohita 65 60 

11 Irna Dwi Isnayanti 65 65  11 Septy Afdelia R. 65 90 

12 Leni Mulyani 65 65  12 Tori Julianda 65 55 

13 M. Ibnu Zaman 65 75  13 Tri Sinta Sari 65 80 

14 M. Syarif Hidayatullah 65 70  14 Vio Dwi Puspita 65 65 

15 Mahfuzh Nur Aysraf 65 63  15 Zirlyfia Azzahra 65 70 
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa siswa yang mendapatkan 

nilai KKM <65 (kurang) pada siswa asrama sebanyak  2 orang dan siswa non 

asrama 4 orang, pada nilai 65-76 (cukup) pada siswa asrama sebanyak 9 orang 

dan siswa non asrama 6 orang, pada nilai 77-88 (baik) pada siswa asrama 

sebanyak 3 orang dan siswa non asrama sebanyak 4 orang, dan pada nilai ≥89 

(Amat Baik) yang diperoleh siswa asrama dan non asrama memiliki jumlah yang 

sama. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitan ilmiah yang akan ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul 

“Perbandingan Hasil Belajar Mata Pelajaran Fikih Antara Siswa Berasrama 

Dengan Non Asrama di Mts Istiqomah Islamiyah Tulang Bawang Barat.” 

 

D. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang terdapat pada pembahasan diatas, maka 

dapat di identifikasi beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Karna faktor internal maupun eksteral turut mempengaruhi hasil belajar siswa 

yang tinggal diasrama maupun diluar asrama. 

2. Siswa non asrama dari segi kreatifitas kurang kreatif, dibandingkan dengan 

siswa berasrama, dikarenakan siswa berasrama memiliki program-progam 

yang disusun guna meningkatkan kemampuan dalam bidang kreatifitas 

maupun seni, seperti halnya kegiatan pidato 3 Bahasa (Muhadoroh), 

Panggung Gembira, dan lain-lain. 

3. Terbatasnya ruang sosial bagi siswa berasrama, karena siswa berasrama 

dilarang keluar komplek asrama tanpa seizing dari Pembina Asrama.  
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4. Siswa non asrama lebih banyak mendapatkan sarana-prasarana dan fasilitas 

pendidikan yang lebih mendukung diluar sekolah seperti akses internet gratis 

yang diberikan oleh pihak pemerintah daerah dalam program “TUBABA 

CERDAS” yang ditempatkan dibeberapa tempat. 

 

E. Batasan Masalah 

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan penafsiran yang keliru, 

maka penelitaian ini akan diberi  batasan masalah sebagai berikut: 

1. Sampel pada penelitian ini adalah siswa kelas IX MTs Istiqomah Islamiyah. 

2. Hasil belajar yang dimaksud dalam skripsi ini adalah kemampuan siswa yang 

diperoleh dari penilaian aspek kognitif, afektif dan psikomotor dalam bidang 

studi Fikih yang berasal dari nilai raport. 

 

F. Rumusan Masalah 

Berangkat dari suatu masalah, maka untuk bisa diteliti maka masalah itu 

harus dirumuskan dengan jelas. Dari apa yang diuraikan dalam latar belakang 

masalah di atas diasumsikan bahwa siswa yang tinggal berasrama akan lebih baik 

hasil belajarnya dibandingkan siswa yang tinggal diluar asrama, dengan 

pertimbangkan bahwa siswa berasrama lebih banyak mendapat bimbingan serta 

pengajaran dari Pembina asrama, walaupun tidak menutup kemungkinan siswa 

yang tinggal diluar asrama akan berhasil dalam belajar, berkat bimbingan orang 

tua, latihan-latihan yang diperoleh dari luar, dan kemungkinan mengikuti 

bimbingan belajar. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan masalah 
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dalam penelitian ini sebagai berikut : “Adakah perbedaan yang signifikan hasil 

belajar mata pelajaran Fikih antara siswa berasrama dengan non asrama pada 

siswa kelas IX MTs Istiqomah Islamiyah Tulang Bawang Barat?” 

 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan target atau sasaran yang hendak dicapai dalam 

sebuah penelitian, yang menjadi “center point” seorang peneliti akan 

memberikan kejelasan arah dan maksud dilakukannya sebuah penelitian. 

Tujuan diadakan penelitian ini adalah : “Untuk mengetahui perbandingan hasil 

belajar mata pelajaran Fikih antara siswa berasrama dan nonasrama di MTs 

Istiqomah Islamiyah Tulang Bawang Barat.” 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian ini memiliki beberapa kegunaan praktis sebagai 

berikut : 

a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dalam lapangan 

pendidikan, tentang perbandingan hasil belajar mata pelajaran fikih antar 

siswa berasrama dengan non asrama di Mts Istiqomah Islamiyah Tulang 

Bawang Barat.  

b. Bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang meneliti tetang masalah 

perbandingan hasil belajar antara siswa berasrama dan non asrama sebagai 

bahan rujukan dan perbandingan untuk melakukan penelitian lanjutan. 
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c. Secara praktis, sesuai dengan permintaan dari pihak pengelola yayasan, 

hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai refrensi, apabila akan 

diberlakukan sistem Boarding School untuk keseluruhan siswa/i Istiqomah 

Islamiyah kedepannya.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Menurut Purwanto, hasil belajar merupakan proses dalam diri individu 

yang berinteraksi dengan lingkungan untuk mendapatkan perubahan dalam 

perilakunya. Belajar merupakan aktifitas mental/psikis yang berlangsung dalam 

interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam 

pengetahuan, keterampilan dan sikap. Perubahan itu diperoleh melalui usaha 

(bukan karenakematangan), menetap dalam waktu yang relatif lama dan 

merupakan hasil dari pengalaman.
1
 

Mulyasa, hasil belajar merupakan pertasi belajar siswa secara keseluruhan 

yang menjadi indikator kompetensi dan derajat perubahan perilaku yang 

bersangkutan. Kompetensi yang harus dikuasai siswa perlu dinyatakan 

sedemikian rupa agar dapat dinilai sebagai wujud hasil belajar siswa yang 

mengacu pada pengalaman langsung.  Sedangkan menurut Winkel hasil belajar 

adalah perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah 

laku.
2
 

Menurut Kunandar, hasil belajar merupakan suatu kegiatan guru yang 

berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi atau 

                                                           
1
 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 39. 

2
“Hasi Belajar Menurut Para Ahli” (On-Line), tersedia di: https://himitsuqalbu. 

wordpress.com/2014/03/21/definisi-hasil-belajar-menurut-para-ahli  (18 Desember 2016) 
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hasil belajar peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran, dari proses ini 

diperoleh gambaran kemampuan peserta didik dalam mencapai sejumlah standar 

kompetesi dan kompetesi dasar.
3
 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik 

setelah ia mengalami pengalaman belajar. Bukti bahwa seseorang telah belajar 

ialah terjadinya perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak 

tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti.
4
 

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil belajar adalah 

suatu hasil yang telah dicapai seseorang setelah menerima pengalaman belajar 

yang dibuktikan dengan adanya perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi 

tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. Perubahan-perubahan tingkah 

laku peserta didik baik yang menyangkut dari aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. 

Adapun perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang sesuai dengan 

tujuan pembelajaran menurut Taksonomi Bloom sebagaimana dikutip oleh 

Suharsimi Arikuto hasil belajar dibagi menjadi tiga ranah yaitu : 

a. Ranah Kognitif, yakni, berkenaan dengan ingatan, pemahaman, aplikasi, 

analisis, sintesis, dan evaluasi. Belajar kognitif ini melibatkan proses 

pengenalan atau penemuan yang mencakup berfikir, menalar, menilai, dan 

memberikan imajinasi yang selanjutnya akan membentuk perilaku baru. 

                                                           
3
 Kunandar, Penilaian Autentik Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan 

Kurikulum 2013, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 65.   

4
 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Bumi Aksara, 2006), h.30. 
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b. Ranah Afektif, berkenaan dengan respon peserta didik yang melibatkan 

ekspresi, perasaan atau pendapat pribadi peserta didik terhadap hal-hal yang 

relative sederhana. Belajar afektif mencakup nilai, emosi dorongan minat dan 

sikap. 

c. Ranah Psikomotorik, berkenaan dengan kemampuan kerja otot, keterampilan 

dan tingkah laku sehingga menyebabkan pergerakan tubuh.
5
 

Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar. Diantara 

ketiga ranah ini, ranah kogitif lah yang paling banyak dinilai oleh para guru 

disekolah, karna berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam menguasai isi 

bahan pengajaran. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa hasil belajar 

merupakan hal penting dalam proses belajar mengajar, karna termasuk kedalam 

indikator untuk mengetahui pandai atau tidaknya seorang anak didik, dan untuk 

mengetahui sejauh mana keberhasilan seorang peserta didik dalam kegiatan 

belajar yang telah dilaksanakan. Hasil belajar merupakan tujuan dalam proses 

pembelajaran yang biasanya dinyatakan dalam bentuk angka. Dengan demikian 

jika pencapaian hasil belajar itu menunjukan angka yang tinggi, maka dapat 

dikatakan bahwa proses kegiatan pembelajaran itu berhasil. 

 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar 

siswa disekolah yang secara garis besarnya dibagi dalam dua bagian yaitu faktor 

                                                           
5
 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 

h. 130. 
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internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor yang berasal dari luar siswa (eksternal) 

terdiri dari fakor lingkungan sekitar dan faktor instrumental, sedangkan faktor-

faktor yang berasal dari dalam siswa (internal) adalah berupa faktor fisiologi dan 

psikologis yang terdapat pada diri siswa. 

a. Faktor-faktor Lingkungan  

Keberhasilan belajar juga sangat dipegaruhi oleh faktor-faktor diluar diri 

siswa. Baik faktor fisik maupun sosial psikologis yang berada pada lingkungan 

keluarga, sekolah dan masyarakat. Keluarga, merupakan lingkungan pertama dan 

utama dalam pendidikan, memberikan landasan dasar bagi proses belajar pada 

lingkungan sekolah dan masyarakat. Faktor-faktor fisik dan sosial psikologi yang 

ada dalam keluarga sangat berpengaruh terhadap perkembangan belajar anak. 

Disini diletakan dasar-dasar pengalaman melalui rasa kasih sayang dan penuh 

kecintaan, kebutuhan akan kewibawaan dan nilai-nilai kepatuhan.
6
  

Faktor lingkungan siswa ini dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu: faktor 

lingkungan alam atau non sosial, dan faktor lingkungan sosial. Yang termasuk 

kedalam faktor lingkungan non sosial atau alam ini adalah seperti; keadaan suhu, 

kelembapan udara, waktu (pagi, siang, malam), tempat letak gedung sekolah, dan 

sebagainya. Semua faktor-faktor tersebut diatas dan faktor lainnya harus diatur 

sedemikian rupa, sehingga dapat membantu (menguntungkan) prosos/perbuatan 

secara maksimal. 

 

 

                                                           
6
 Zakiah Daradjat dkk, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 66.  
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b. Faktor-faktor Instrumental     

Faktor instrumental ini terdiri dari gedung atau sarana fisik kelas, sarana 

atau alat pengajaran, media pengajaran, guru dan kurikulum atau materi pelajaran 

serta strategi belajar mengajar yang digunakan akan mempengaruhi proses dan 

hasil belajar siswa. Sarana istrumen juga merupakan faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar, dengan adanya gedung sekolah dan kelas serta hal-hal yang 

termasuk faktor instrument yang baik, maka akan menjadikan siswa tenang dalam 

belajar, tidak terganggu dengan faktor instrumen yang merusak sehingga siswa 

nyaman dan tidak terganggu dalam belajar dan bisa berkonsentrasi dengan baik. 

 

c. Faktor-faktor Internal Siswa 

Faktor kondisi fisiologis siswa terdiri dari kondisi kesehatan dan 

kebugaran fisik dan kondisi panca indranya terutama penglihatan dan 

pendengaran. Adapun faktor psikologis yang akan mempengaruhi keberhasilan 

belajar siswa adalah faktor; minat, bakat, intelegensi, motivasi dan kemampuan-

kemampuan kognitif seperti: kemampuan persepsi, ingatan, berfikir, dan 

kemampuan dasar pengetahuan (bahan appersepsi) yang dimiliki siswa. 

Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa kondisi internal siswa 

berpengaruh dalam prestasi belajar karna dengan adanya motivasi, minat, bakat, 

intelegensi yang mendukung siswa, guru sebagai pendidik tinggal mengarahkan 

siswa tersebut sesuai dengan minat, bakat serta motivasi siswa untuk terus 

berprestasi dalam belajar. 
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3. Indikator Hasil Belajar 

Pada perinsipnya, pengungkapan hasil belajar ideal meliputi segenap ranah 

psikologis yang berubah sebagai akibat pengalaman dan proses belajar siswa. 

Namun demikian, pengungkapan perubahan tingkah laku seluruh ranah itu, 

khususnya  ranah rasa siswa, sangat sulit. Hal ini disebabkan perubahan hasil 

belajar itu ada yang bersifat intangible (tidak dapat diraba). Oleh karna itu, yang 

dapat dilakukan guru dalam hal ini adalah hanya mengambil cuplikan perubahan 

tingkah laku yang dianggap penting dan diharapkan dapat mencerminkan 

peruahan yang terjadi sebagai hasil belajar siswa, baik yang berdimensi cipta dan 

rasa maupun yag berdimensi karsa. Kunci pokok untuk memperoleh ukuran dan 

data hasil belajar siswa sebagaimana yang terurai diatas adalah megetahui garis-

garis besar indikator (penunjukan adanya hasil tertentu) dikaitkan dengan jenis 

prestasi yang hendak diungkapkan atau diukur. 

a. Ranah Cipta (Kognitif) 

Sebagai salah satu ranah psikologi manusia yang meliputi setiap perilaku 

mental dan berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengolahan 

informasi, pemecahan masalah, kesenjangan dan keyakian. Ranah kognitif pada 

dasarnya lebih menekankan kemampuan berfikir logis dan rasional.
7
 Jadi kognitif 

yakni perkembangan fungsi intelektual atau proses perkembangan kemampuan 

atau kecerdasan otak. Macam-macam ranah kognitif dan indikatornya : 

a. Pengamatan, macam indikatornya adalah dapat menyebutkan, dan 

menunjukan kembali. 

                                                           
7
 Darwyn Syah, Perencanaan Sistem Pengajaran Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: 

Gaung Persada Press, 2007), h. 109. 
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b. Ingatan, indikatornya adalah dapat menjelaskan, dapat mendisiplinkan dengan 

lisan sendiri. 

c. Pemahaman, indikatornya adalah dapat menjelaskan, dapat mendefinisikan 

denga lisan sendiri. 

d. Penerapan, indikatornya yaitu dapat memberikan contoh, dapat menggunakan 

dengan cepat. 

e. Analisis (pemeriksaan dan pemeeliharan secara teliti), indikatornya adalah 

dapat menguraikan, dapat mengklarifikasi atau memilah-milah. 

f. Sintesis (membuat panduan baru dan utuh) indikatornya adalah dapat 

menghubungkan, dapat menyimpulkan, dapat menggenerelasikan (membuat 

perinsip umum)
8
 

  

b. Ranah Rasa (Afektif) 

Keberhasilan pengembangan ranah kognitif tidak hanya akan 

membuahkan kecakapan kognitif, tetapi juga menghasilkan kecakapan ranah 

afektif. Tujuan pengajaran afektif adalah pemberian keterampilan suatu proses 

dan hasil belajar yang menekankan pada bagaimana siswa bersikap dan 

bertingkah laku di dalam lingkungan dan masyarakatnya. 

Menurut Nana Sudjana “ranah afektif berkaitan dengan sikap yang terdiri 

atas lima aspek yakni : penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian organisasi, dan 

internalisasi.”
9
 Belajar afektif berbeda dengan belajar intelektual dan 

                                                           
8
 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pedekatan Baru, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya,2011), h. 149. 

9
 Darwyn Syah, Op. Cit., h. 109. 
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keterampilan, karna segi afektif sangat bersifat subjektif, lebih mudah berubah, 

dan tidak ada materi khusus yang harus dipelajari.
10

 Macam, ranah rasa (afektif) 

dan indikatornya : 

a. Penerimaan, indikatornya adalah menunjukan sikap menerima, menunjukan 

sikap menolak. 

b. Sambutan, indikatornya adalah kesediaan berprestasi atau terlibat, kesediaan 

memaafkan. 

c. Apresiasi (sikap menghargai), indikatornya adalah menganggap penting dan 

bermanfaat, menganggap indah dan harmonis, mengagumi. 

d. Internalisasi (pendalaman), indikatornya adalah mengakui dan meyakini, 

mengingkari.
11

 

 

c. Ranah Karsa (Psikomotorik) 

Hasil belajar psikomotorik tampak pada bentuk keterampilan (skill) 

kemampuan bertindak individu. Tujuan psikomotorik sebagai proses dan hasil 

belajar siswa bertujuan memberikan pengalaman kepada siswa untuk terampil 

mengerjakan sesuatu dengan menggunakan motor yang dimilikinya. Dalam 

Psikologi, kata motor digunakan sebagai istilah yang menunjukan pada hal, 

keadaan, dan kegiatan yang melibatkan otot-otot dan gerakan-gerakannya.
12

 

Macam ranah karsa (psikomotor) dan indikatornya : 

                                                           
10

 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (Bandung: Rosda 

Karya, 2011), h. 192. 

11
 Muhibbin Syah, Op. Cit., h. 149.  

12
 Darwyn Syah, Op. Cit., h.109 
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a. Keterampilan bergerak dan bertindak, indikatornya adalah mengkordinasikan 

gerak mata, tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya. 

b. Kecakapan ekspresi verbal dan nonverbal, indikatornya adalah mengucapkan, 

membuat mimic dan gerakan jasmani.
13

 

Dari uraian diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa setiap ranah seperti 

ranah cipta, berfikir, memecahkan masalah dan keterampilan bergerak maupun 

bertenggang rasa terhadap orang lain, semuanya tidak timbul dengan sendirinya. 

Dengan demikian, kemampuan pengalaman belajar Fikih seperti wudhu, 

tayamum, shalat, dan ibadah-ibadah lainnya dapat dimiliki oleh individu (siswa) 

melalui peroses belajar terlebih dahulu. 

 

B. Asrama Sebagai Lingkungan Pendidikan 

1. Pengertian Siswa 

Siswa atau yang sering disebut dengan Peserta didik merupakan anggota 

masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses 

pembelajaran pada jalur pendidikan  baik pendidikan informal, formal maupun 

nonformal. Mereka merupakan salah satu komponen dalam sistem pendidikan 

yang diproses hingga menjadi manusia berkualitas sesuai dengan tujuan 

pendidikan nasional.  

Siswa berasrama merupakan peserta didik yang tinggal di asrama, yaitu 

bangunan tempat tinggal bagi sekelompok orang untuk sementara waktu, terdiri 

atas sejumlah kamar, dan dipimpin oleh seseorang kepala asrama, yang 

                                                           
13

 Muhibbin Syah, Op. Cit. 150.  
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mengharuskan peserta didiknya mematuhi peraturan serta mengikuti kegiatan 

pendidikan regular dari pagi sampai siang hari kemudian dilanjutkan dengan 

kegiatan pendidikan dengan nilai-nilai khusus pada sore dan malam hari.
14

  

 

2. Pengertian Lingkungan Pendidikan 

Proses pendidikan selalu berlangsung dalam suatu lingkungan, yaitu 

lingkungan pendidikan. Lingkungan ini mencakup lingkungan fisik, sosial, 

intelektual, dan nilai-nilai. Lingkungan fisik terdiri dari atas lingkungan alam dan 

lingkungan buatan manusia, yang merupakan tempat dan sekaligus memberikan 

dukungan dan kadang-kadang juga hambatan bagi berlangsungnya proses 

pendidikan. Proses pendidikan mendapatkan dukungan dari lingkungan fisik 

berupa asrama, prasarana dan fasilitas yang digunakan. Tersedianya sarana, 

prasarana dan fasilitas fisik dalam jenis jumlah dan kualitas yang memadai, akan 

sangat mendukung berlangsungnya proses pendidikan yang efektif. Kekurangan 

sarana, prasarana dan fasilitas fisik, akan menghambat proses pendidikan, dan 

menghambat pencapaian hasil yang maksimal.
15

 

 

3. Macam-macam Lingkungan Pendidikan  

Lingkungan merupakan bagian dari faktor-faktor dari belajar dan 

merupakan bagian dari kehidupan siswa, dalam lingkungan siswa berinteraksi, 

bergaul, dengan sesama teman maupun dengan guru sebagai pembimbing, 

                                                           
14

 Irfan Setiawan, Pembinaan dan Pengembangan Peserta Didik Pada Institusi 

Pendidikan Berasrama. (Yogyakarta : Smart Writing, 2013), h.  1. 

15
 Nana Syaodih Sukmadinata, Op. Cit., h. 5. 
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lingkungan juga merupakan tempat siswa memperaktekan ilmu-ilmu yang telah 

dipelajari dari guru-guru maupun dari berbagai sumber lainnya. Lingkungan juga 

merupakan faktor eksternal siswa dalam proses belajar. Muhibbin Syah dalam 

bukunya “Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru” membagi lingkungan 

menjadi dua macam
16

: 

a. Lingkungan Sosial 

Lingkungan sosial merupakan lingkungan pergaulan antara manusia, 

pergaulan antara pendidik dengan peserta didik serta orang-orang lainnya yang 

terlibat dalam interaksi pendidikan. Interaksi pendidikan dipengaruhi oleh 

karakteristik pribadi dan corak pergaulan antara orang-orang yang terlibat dalam 

interaksi tersebut, baik pihak peserta didik (siswa) maupun para pendidik (guru) 

dan pihak lainnya.
17

 Yang termasuk kedalam lingkungan sosial siswa adalah 

keluarga, sekolah, masyarakat dan tetangga juga teman-teman sepermainan siswa 

tersebut. 

1) Keluarga 

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak 

mereka, karna dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. 

Dengan demiian, bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam 

kehidupan keluarga. 

Demikian pula Islam memerintahkan agar para orang tua berlaku 

sebagai kepala dan pemimpin dalam keluarganya serta berkewajiban  

                                                           
16

 Muhibbin Syah, Op. Cit., h. 135-136.  

17
 Nana Syaodih Sukmadinata, Op. Cit., h. 5.   
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untuk memelihara keluarganya dari api neraka, sebagaimana firman Allah 

SWT : 

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka…”(Q.S. At-Tahrim:6)
18

 

2) Sekolah 

Sekolah sebagai intitusi resmi dibawah kelolaan pemerintah, 

menyelenggarakan kegiatan pendidikan secara berencana, sengaja, terarah, 

sistematis, oleh para pendidik professional dengan program yang 

dituangkan kedalam kurikulum utuk jangka waktu tertentu dan diikuti oleh 

peserta didik setiap jenjang pendidikan tertentu. 

Dalam Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 tentang sistem 

Pendidikan Nasional, terutama menyangkut pendidikan agama Islam, 

antara lain pada pasal 12 ayat (1a) menyatakan bahwa : setiap peserta 

didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan 

agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik 

yang se agama.
19

 

                                                           
18

  Al-Qur‟an dan Terjemahannya. (Jakarta: Dapartemen Agama RI, 2013), h. 560. 

 

  
19

  Anggota IKAPI. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. (Bandung: Fokus 

Media, 2010), h. 8. 
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Pendidikan agama Islam yang terdiri dari beberapa mata pelajaran 

diantaranya; Al-Qur’an dan Hadits, Aqidah Akhlak, Fikih, serta Sejarah 

Kebudayaan Islam. 

 

3) Masyarakat 

Masyarakat merupakan kumpulan individu dan kelompok yang terikat 

oleh kesatuan bangsa, negara, kebudayaan, dan agama. Setiap masyarakat, 

memiliki cita-cita yang diwujudkan melalui perturan-peraturan dan sistem-

sistem tertetu, dia merupakan bagian yang intergral sehingga harus tunduk  

pada norma-norma yang berlaku dalam masyarakatnya.
20

 Tanggung jawab 

pendidikan bukan saja terletak pada keluarga atau sekolah saja dan 

masyarakat pun besar sekali pengaruhnya terhadap pendidikan anak-anak, 

terutama pendidikan agama Islam. 

Semua anggota masyarakat memiliki tanggungjawab memerintahkan 

yang ma‟ruf dan mencegah dari yang munkar.  

 Firman Allah SWT : 

                        

       

 

                                                           
20

 Prof. Dr. H. Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Kalam Mulia, 2013), h. 321.  
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Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan utuk manusia, 

menyuruh kepada yang ma‟ruf ,dan mencegah dari yang munkar, dan 

beriman kepada Allah…”(Q.S. Ali-Imran: 110)
21

 

                             

   …    

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, 

sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. 

Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma‟ruf, mencegah dari yang 

munkar…”(Q.S. At-Taubah: 71)
22

 

 

b. Lingkungan Nonsosial 

Faktor-faktor yang termasuk lingkungan nonsosial adalah gedung sekolah 

dan letaknya, rumah tempat tinggal keluarga siswa dan letaknya, alat-alat belajar, 

keadaan cuaca dan waktu belajar yang digunakan siswa. Faktor-faktor ini 

dipandang turut menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa. 

Khusus mengenai waktu yang disenangi untuk belajar (study time 

preference) seperti pagi atau sore hari, seorang ahli bernama J. Biggers (1980) 

berpendapat bahwa belajar pada pagi hari lebih efektif daripada belajar pada 

waktu-waktu lainnya. Namun menurut penelitian beberapa ahli lerning style (gaya 

                                                           
21

Al-Qur‟an dan Terjemahannya., Op. Cit. h. 64. 
22

 Ibid., h. 198. 
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belajar), hasil belajar itu tidak bergantung pada pilihan waktu yang cocok dengan 

kesiap siagaan siswa (Dunn er al, 1986). Diantara siswa ada yang siap belajar 

pada pagi hari, ada pula yang siap pada sore hari, bahkan tengah malam. 

Perbedaaan antara waktu dan kesiapan belajar inilah yang menimbulkan 

perbedaan study time preference antara seseorang siswa dengan siswa lainnya.  

Dengan demikian, waktu yang digunakan siswa untuk belajar yang 

selama ini sering dipercaya berpengaruh terhadap hasil belaja siswa, tak perlu 

dihiraukan. Sebab, bukan waktu yang penting dalam belajar melainkan kesiapan 

sistem memori siswa dalam menyerap, mengelola, dan menyimpan item-item 

informasi da pengetahuan yang dipelajari siswa tersebut.
23

 

 

4. Sekolah Asrama 

a. Macam-macam Sekolah Asrama 

Sekolah berasrama merupakan model sekolah yang memiliki tuntutan 

yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan sekolah regular. Tuntutan-tuntutan 

tersebut dapat memberikan dampak positif maupun negatif bagi kehidupan peserta 

didik.  Dampak positif dari sekolah berasrama tersebut antara lain membangun 

wawasan pendidikan keagamaan yang tidak hanya sampai pada tataran teoritis 

tapi juga implementasi baik dalam konteks belajar ilmu maupun belajar hidup.
24

 

Adapun dampak negatif yaitu dari segi sosial, sekolah berasrama sering dituding 

mendidik anak kurang bersosialisasi dengan lingkungannya. Tudingan ini 

sebenarnya bukan tidak beralasan. Banyak sekolah berasrama yang betul-betul 
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 Muhibbin Syah, Op.Cit., h. 135-136.  

24
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mengurung anak didiknya diasrama sehingga mereka cendrung ekslusif, tidak 

mengenal lingkungan. 

Asrama sebagai lingkungan pendidikan memiliki ciri-ciri antara lain: 

sewaktu-waktu atau dalam waktu tertentu hubungan anak dengan keluarganya 

menjadi terputus atau dengan sengaja diputuskan. Dalam kurun waktu tertentu 

pula anak-anak akan hidup bersama dengan anak-anak sebayanya yang berasal 

dari berbagai latar belakang.
25

 

Boarding School tidak lain adalah sistem sekolah dengan asrama, yang 

peserta didik tinggal dalam lingkungan sekolah dalam waktu tertentu. 

Berdasarkan cara bermukim peserta didik dibedakan menjadi tiga, yaitu : 

a. Seluruh peserta didik tinggal diasrama selama proses pendidikan. 

Pada model ini, peserta didik anak tinggal di asrama selama proses 

pendidikan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Peserta didik dapat 

kembali pulang kerumah masing-masing ketika proses pendidikan selesai. 

b. Seluruh peserta didik tinggal diasrama namun dapat pulang pada weekend 

atau hari libur. 

Peserta didik tinggal diasrama selama hari kerja, mengikuti kegiatan dan 

aturan pendidikan selama diasrama. Namun pada hari sabtu atau minggu serta 

hari libur lainnya peserta didik dapat kembali kerumah masing-masing atau 

menginap diluar asrama.
26
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Menurut Zakiah Daradjat Jenis dan bentuk asrama itu bermacam-macam 

dengan kepentingan dan tujuan dari pengadaannya sebagai suatu bentuk 

lingkungan pendidikan, misalnya : 

1. Asrama santunan yatim piatu sebagai tempat untuk menampung anak-anak 

yang salah satu atau kedua orang tuanya meninggal. Kadang-kadang 

rumah yatim piatu merupakan tempat tinggal yang tetap sehingga 

hubungan dengan keluarga terputus. 

2. Asrama tampungan dimana anak-anak dididik oleh orang tua angkatnya, 

karna orang tuanya sendiri tidak mampu atau karna orang tuanya 

menitipkan pendidikan dan pemeliharaan anak kepadanya. 

3. Asrama untuk anak-anak nakal atau mempunyai kelainan fisik atau 

mental, maupun kedua-duanya, sehingga membutuhkan pendidikan khusus 

atau pendidikan luar biasa. 

4. Asrama yang didirikan untuk tujuan-tujuan tertentu yang tidak mungkin 

dapat dilakukan dalam pendidikan rumah maupun sekolah. 

5. Asrama yang dibutuhkan untuk menunjukan ketercapaian tujuan 

pendidikan suatu jabatan, yang tanpa itu tidak mungkin dihasilkan pejabat-

pejabat yang memikul tanggung jawab dan melaksanakan tugas-tugas 

yang bersangkutan.
27

 

6. Adapun di pesantren asrama sering disebut dengan pondok dimana tempat 

santri mukmin dengan Kyai sebagai pemimpin pesantren serta anggota 

lainnya. 
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Menurut Irfan Setiawan, berdasarkan kurikulumnya Boarding school atau 

sekolah asrama  dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu : 

a. Boarding school yag kurikulumnya mengacu pada agama tertentu. 

Pada model ini, beberapa institusi pendidikan melaksanakan kurikulum 

yang hanya khusus pada ajaran agama tertentu, dan beberapa lainya ada yang 

mengkombinasikan dengan mata pelajaran pada pagi harinya sementara pada 

sore dan malam  melaksanakan pendidikan keagamaan. 

b. Boarding school yang kurikulumnya mengacu nasionalisme, biasanya 

berbentuk sistem militerisme atau semi militerisme. 

Model institusi pendidikan seperti ini banyak dipakai pada lembaga 

pendidikan kedinasan. Peserta didik menjalani proses pendidikan dengan 

kurikulum yang sesuai kebutuhan intitusinya, namun ditambah dengan 

kurikulum dan peraturan pendidikan khusus yang mengadopsi kedisiplinan 

militer. 

c. Boarding school yang kurikulumnya mengacu pada penanganan anak 

bermasalah. 

Intitusi pendidikan pada model ini, hanya melaksanakan kurikulum untuk 

penanganan anak-anak yang bermasalah seperti narkoba, perkelahian dan lain 

sebagainya. Namun tidak mengadakan format pendidikan umum. Peserta 

didiknya juga berasal dari tingkatan umur remaja yang berbeda-beda.
28

 

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa asrama sebagai tempat 

tiggal sementara yang didesain sesuai tujuan, visi dan misi pembuatan asarama 
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terebut. Sehingga  sekolah berasrama bisa dijadikan tempat melatih anak-anak 

untuk menjadi mandiri dan tidak tergantung pada orang lain.  

 

b. Keuntungan dan Kekurangan Sekolah Berasrama 

Banyak keuntungan yang terdapat dalam sekolah berasrama. Dengan 

sistem sekolah berasrama, seorang peserta didik tidak hanya belajar secara kogitif, 

melainkan juga afektif dan psikomotorik. Sekolah berasrama merupakan model 

sekolah yang memiliki tuntutan yang lebih tinggi jika dibandingkan sekolah 

regular. Tuntutan-tuntutan tersebut dapat memberikan dampak yang positif 

maupun negatif bagi kehidupan peserta didik.
29

 Berikut beberapa keunggulan 

sekolah yang menerapkan sistem boarding school : 

1) Mengajarkan Kemandirian 

Orang tua yang menyekolahkan anak ke asrama artinya memisahkan 

mereka dari orang tuanya dan orang-orang terdekatya. Memberikan kepada 

mereka sejumlah uang yang mereka butuhkan setiap bulan, hal tersebut akan 

membuat mereka belajar mengelola keuangan sendiri, belajar mengatur barang-

barang miliknya sendiri. Secara tidak langsung anak akan lebih mandiri karena 

merasakan bagaimana rasanya tinggal tanpa orang tua, serta lebih bertanggung 

jawab terhadap dirinya sendiri. 

2) Mengajarkan Bertoleransi 

Peserta didik yang tinggal diasrama umumnya berasal dari daerah dan 

keluarga yang berbeda. Masing-masing memiliki dan membawa sikap dan sifat 
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tersendiri yang pada awalnya mungkin akan menjadi persoalan-persoalan kecil 

diantara penghuni asrama. Namun seiring dengan berjalannya waktu masalah 

tersebut akan berlalu. Hidup bersama orang lain akan membuat peserta didik 

belajar untuk bertoleransi. Peserta didik akan belajar memahami kondisi temannya 

dan belajar untuk empati dan simpati. 

3) Mengembangkan Potensi Diri 

Sekolah berasrama secara tidak langsung memisahkan peserta didik 

dengan orang tua mereka, peserta didik akan belajar memutuskan hal-hal yang 

butuh cepat diputuskan sendiri, hal ini akan semakin mengembangkan potensi diri 

anak. Ia berani belajar untuk membuat keputusan dengan cepat. 

4) Hidup Lebih Teratur 

Tinggal diasrama memiliki irama tersediri. Segalanya memiliki aturan dan 

penjadwalan sesuai waktu, para peserta didik memiliki waktu tetap untuk tidur, 

waktu tertentu untuk bangun, makan, belajar dikelas, serta shalat pada waktunya, 

keluar sesuai aturan. Semua itu akan mendidik  peserta didik untuk hidup lebih 

teratur dan selektif menggunakan waktunya.  

5) Lingkungan yang kondusif 

Dalam sekolah berasrama semua elmen yang ada dalam komplek sekolah 

terlibat dalam proses pendidikan. Aktornya tidak hanya guru atau guru mata 

pelajaran, tetapi semua orang dewasa yang ada di boarding school adalah guru. 

Peserta didik tidak lagi mendapatkan pelajaran dikelas, tetapi peserta didik 

melihat langsung praktik kehidupan dalam berbagai aspek, guru tidak hanya 

dilihat didalam kelas, tapi juga kehidupan kesehariannya. Wawasan keilmuan 
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tidak hanya sampai pada tetarn teoritis tapi juga implementasi baik dalam konteks 

belajar ilmu maupun belajar hidup. 
30

 

Disamping kelebihan-kelebihan tersebut, pendidikan dengan sistem 

asrama bukan tidak memiliki kekurangan, ada beberapa kekurangan dari sekolah 

yang menerapkan sistem boarding school, dibawah ini akan penulis ungkapkan 

beberapa kekurangan tersebut, diantaranya yaitu : 

 

1) Kurang Kasih Sayang Orang Tua 

Peserta didik yang tinggal diasrama, pada awalnya akan rindu dan mulai 

merasa kesepian. Mereka mulai merasa kehilangan keluarga mereka. Terlebih jika 

yang menginginkan sekolah berasrama adalah hanya satu pihak semisal orang tua 

saja, secara tidak langsung peserta didik akan merasa terbuang, merasa diabaikan, 

merasa diperlakukan tidak adil. Model pendidikan semacam ini karena peserta 

didik terpisah dari orang tua dan masyarakatnya, itu bisa membuat peserta didik 

kehilangan esensi dalam hidup dan kekurangan kasih sayang.  

2) Pembatasan Hak Bersosialisasi 

Dalam hal ini institusi pendidikan yang membatasi peserta didik untuk 

bersosialisasi dengan lingkungan luar. Beberapa lembaga pendidikan seperti 

pesantren, didirikan pada lokasi terpencil yang jauh dari kepadatan pemukiman 

penduduk. Ada pula lembaga pendidikan membangun tembok pembatas yang 

tinggi untuk membatasi dunia luar terhadap peserta didiknya.
31
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 Umumnya sekolah berasrama berada dalam satu lokasi dan dalam jarak 

yang sangat dekat anatar sekolah dengan asrama. Kondisi ini yang telah banyak 

berkontribusi dalam menciptakan kejenuhan anak berada disekolah berasrama.  

Hidup didalam sekolah berasarama biasanya terpisah antara lai-laki dan 

perempuan, di satu sisi baik, namun di lain sisi mendatangkan dampak negatif, 

termasuk munculnya penyimpangan menyukai sesama jenis yang rentan terjadi, 

karna kehidupan asrma yang bersifat homogen. 

 

3) Biaya Sekolah yang Tinggi 

Kekurangan sarana, prasarana dan fasilitas fisik, akan menghambat proses 

pendidikan, dan menghambat pencapaian hasil yang maksimal.
32

 Sekolah yang 

menerapkan sistem boarding school biasanya menawarkan fasilitas serta sarana 

dan prasarana lengkap yang menunjang bagi peserta didiknya, seperti fasilitas 

tempat tidur (asrama) yang diperuntukan bagi peserta didik, kamar mandi dengan 

kapasitas yang cukup besar, tempat ibadah, tempat olahraga, bangunan sekolah 

yang megah bertingkat, perpustakaan luas, nyaman dan lengkap, serta pihak 

asrama yang menyediakan makan pokok setiap harinya. Secara tidak langsung 

sarana dan prasarana serta fasilitas yang lengkap tersebut tidaklah cukup dengan 

biaya yang murah. Orang tua yang menginginkan anaknya untuk sekolah 

berasarama haruslah menyiapkan biaya sekolah yang lebih mahal dari sekolah 

biasa pada umumnya.  
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5. Program Pendidikan di Asrama 

Boarding school dicontohkan seperti sekolah MTs Istiqomah Islamiyah 

hampir sama persis dengan pendidikan di pesantren, hanya berbeda pada letak 

kebijakannya saja yang membebaskan siswanya untuk memilih tinggal diasrama 

atau pulang dan tinggal bersama orang tua. Yayasan ini menerapkan prinsip 

pendidikan sejalan dengan tradisi di pesantren, seperti sholat berjamaah, siraman 

rohani setelah shalat subuh yang di isi oleh pembimbing asrama, tadarus (belajar 

Al-Qur’an) dengan metode Qiro’ati, program Tahfidzul Qur‟an, pengajaran 

Islamic studies yang dilaksanakan dengan sistem halaqah, muhadharah (latihan 

pidato Bahasa Indonesia, Arab dan Inggris). Seluruh proses pendidikan tersebut 

diarahkan pada pembentukan pribadi keagamaan siswa. 

 

C. Mata Pelajaran Fikih 

1. Pengertian Fikih 

Fikih berasal dari Bahasa Arab Fiqh (faham atau tahu) adalah salah satu 

bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum 

yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, 

bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya.
33

 Sedangkan 

menurut istilah, fikih berarti ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum 

syara’ yang berkenaan dengan amal perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-

dalil yang jelas. Sumber hukum ajaran fikih ialah Al-Qur’an dan Hadis. 
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Beberapa Ulama fikih mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan seorang 

muslim tentang kewajiban dan haknya sebagai hamba Allah. Fikih membahas 

tentang bagaimana cara beribadah, tentang prinsip rukun Islam dan hubungan 

antar sesama manusia sesuai dengan dalil-dalil yang terdapat didalam Al-Qur’an 

dan Hadis, karna keduanya merupakan sumber hukum dalam fikih. 

Mepelajari ilmu fikih itu penting bagi setiap muslim. Sehingga untuk hal-

hal yang wajib dilakukan, hukumnya pun wajib untuk mempelajarinya. Misalnya 

menjalankan shalat lima waktu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Maka 

belajar fikih tentang shalat atau ibadah itu hukumnya wajib. Sebab tanpa ilmu 

fikih, seseorang tidak mungkin menjalankan shalat dengan benar sebagaimana 

perintah Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.  

Secara tidak langsung dengan mempelajari ilmu fikih, peserta didik akan 

mengetahui hukum dari segala sesuatu, sehingga peserta didik nantinya bisa 

menjalankan kehidupan sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku didalam 

Islam, serta mampu menjadika peserta didik sebagai manusia yang selamat dan 

bahagia didunia dan diakhirat.   

 

2. Mata Pelajaran Fikih 

Mata pelajaran fikih adalah salah satu bagian dari Pendidikan Agama 

Islam yang mempelajari tentang fikih ibadah, terutama menyangkut pengenalan 

dan pemahaman tentang cara-cara pelaksanaan rukun Islam mulai dari ketentuan 

dan tata cara pelaksanaan taharah (bersuci), shalat, puasa, zakat, sampai dengan 
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pelaksanaan ibadah haji, serta ketentuan tentang makanan dan minuman, kurban, 

khitan, dan cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam.  

 

3. Materi Fikih 

a. Taharah (Bersuci) 

1) Pengertian Taharah 

Taharah adalah mengerjakan sesuatu yang tidak sah shalat seseorang 

kecuali dengan melakukan bersuci. Taharah dibagi menjadi dua macam yaitu : 

taharah dari hadats dan taharah dari kotoran. 

a) Taharah dari hadats  

Taharah dari hadats adalah bersuci dengan cara berwudhu’, mandi dan 

tayamum (pengganti wudhu dan mandi). 

b) Taharah dari kotoran  

Taharah dari kotoran adalah bersuci dengan cara istinja‟ (sesudah buang 

air kecil atau air besar), dan menghalangi najis dari tubuh, pakaian serta tempat. 

Macam-macam benda yang dapat mensucikan itu ada empat, yaitu: air, debu, 

batu, dan menyamak (untu kulit binatang). 

 

2) Macam-macam Air 

Pembagian air itu ada tiga, yaitu : 1) Air suci dan dapat mensucikan, 2) Air 

yang suci yang tidak dapat mensucikan, 3) Air yang terkena najis. 

a) Air yang suci yang dapat mensucikan  
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Air yang suci dan dapat mensucikan yaitu : semua air yang berasal dari 

langit atau yang bersumber dari bumi, dan tidak merubah sifat-sifatnya dengan 

sebab adanya benda yang merubah kesucian air tersebut. Seperti : air laut, air 

sungai, air es, dan air embun. 

b) Air yang berubah tapi masih tetap suci 

Air yang berubah tapi masih tetap suci, yaitu : air yang sebagian atau 

seluruh sifat-sifatnya berubah disebabkan adanya sesuatu, namun tidak dapat 

merubah kesucian air. Air seperti ini ada lima macam, yaitu :  

(1) Air yang berubah disebabkan karena lama didiamkan atau disebabkan 

adanya sesuatu yang timbul dari dalam air itu, baik dikarnakan ikan atau 

lumut. 

(2) Air yang berubah disebabkan karena sesuatu yang menetap dittempat air 

itu atau ditempat mengalirnya air itu. Seperti kejatuhan debu, kapur barus 

atau garam. 

(3) Air yang berubah disebabkan adanya sesuatu yang menjatuhi air dan sulit 

untuk menghindarinya. Seperti : dedaunan pohon yang jatuh karena tiupan 

angina. 

(4) Air yang berubah disebabkan karena tempat air itu diberi lapisan cat. 

(5) Air yang berubah disebabkan karena sesuatu yang berdekatan dengan air 

itu. Seperti : bangkai yang berada ditepi air, sehingga air itu berubah 

karena bau bangkai yang dibawa oleh angin, atau karena adanya sesuatu 

yang bercampur dan tidak dapat dipisahkan seperti minyak dan gajih. 

c) Air yang suci yang tidak dapat mensucikan 
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Air yang suci yang tidak dapat mensucikan dibagi menjadi tiga macam, 

yaitu :  

(1) Air yang banyak yang berubah karna bercampur dengan benda suci yang 

tidak diperlukan dengan air itu dan tidak pula berdekatan dengan air 

tersebut. Seperti gula dan madu. 

(2) Air yang hanya sedikit yang mustakmal (air yang habis dipakai untuk 

bersuci), yang dipakai untuk menghilangkan hadats atau menghilangkan 

najis. 

(3) Air yang dikeluarkan dari hasil tanaman dengan cara diperas atau dimasak 

atau dengan cara lain. Seperti: air bunga mawar dan air kelapa. 

d) Air yang terkena najis 

Air yang terkena najis itu dibagi menjadi dua macam, yaitu:  

(1) Air yang kejatuhan najis didalamnya dan merubah salah satu sifat-sifatnya 

baik air itu sedikit maupun banyak. 

(2) Air yang hanya sedikit yang kejatuhan najis didalamnya, walaupun tidak 

merubah salah satu dari sifat-sifatnya. 

 

 

b. Najis-najis dan Cara Mensucikannya 

1) Najis 

Najis itu dibagi kedalam tiga jenis, yitu: 1. Najis Mughalladhah (Najis 

yang berat), 2. Najis Mukhaffafah ( Najis yang ringan), 3. Najis Mutawassithah 

(Najis pertengahan). 
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2) Najis Mughalladhah  

Yang termasuk najis Mughalladhah (najis yang berat), yaitu: najisnya 

anjing dan babi, termasuk pula air liur, ingus dan keringatnya, demikian hasil 

penyilangan yang dilahirkan oleh kedua hewan tersebut, sekalipun penyilangan itu 

dengan binatang yang suci. Misalnya : anjing atau babi yang dikawinkan  dengan 

kambing, lalu melahirkan anak, maka anak hasil perkawinan itu termasuk najis 

Mughalladhah. 

Cara mensucikan najis Mughalladhah, yaitu dengan membasuh tempat 

yang terkena najis sebanyak 7 kali siraman, yang mana salah satunya dicampur 

dengan debu (tanah) yang suci sampai tidak tampak najisnya. 

3) Najis Mukhaffafah 

Yang termasuk kedalam najis mukhaffafah (najis yang ringan), yaitu: air 

kencing balita yang belum kemasukan makanan selain air susu dan belum 

mencapai usia 2 tahun.  

Cara mensucikan najis mukhaffafah (najis yang ringan) yaitu cukup 

dengan cara memercikan air diatas tempat yang terkena najis hingga tempat itu 

menjadi basah. 

 

4) Najis Mutawassithah 

Najis mutawassithah (naji pertengahan) dibagi kedalam dua macam, yaitu: 

1. Hukmiyah (Segi hukumnya), 2. „Ainiyyah (Segi kenyataannya). 

a) Najis hukmiyah (segi hukumnya) 
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Najis hukmiyah (segi hukumnya) ialah najis yang tidak nampak 

kenyataannya, tidak ada rasanya, warna dan baunya. Seperti: air kencing selain 

kencing anak kecil yang apabila air kencingnya telah mengering yang sifatnya 

sudah menghilang sama sekali. 

Cara menghilangkan atau mensucikan najis hukmiyah yaitu cukup 

membasuh dengan air walaupun hanya dengan satu kali siraman. 

b) Najis „Ainiyyah (segi kenyataannya) 

Najis „ainiyyah (segi kenyataannya) ialah najis yang nampak 

kenyataannya atau rasanya, warna serta baunya. Seperti : kotoran manusia, beda 

cair yang memabukkan, air madzi, air wadi, bangkai beserta seluruh bagian-

bagiannya (kecuali mayat manusia, bangkai ikan, bangkai belalang), susu 

binatang hidup yang dagingnya haram untuk dimakan (selain susu manusia) dan 

anggota yang terpisah dari binatang yang hidup (selain dari anggota yang berasal 

dari manusia, ikan, dan belalang). 

Cara mensucikan atau mnghilangkan najis „ainiyyah yaitu dengan 

membasuh tempat yang terkena najis dengan air sampai hilangnya rasa, baud an 

warnanya, tetapi tidak mengapa kalua yang tertinggal hanya rasa dan warna yang 

merupakan noda yang sulit dihilangkan. 

 

5) Cara Mensucikan Khamar 

Cara mensucikan khamar (tuak, arak, atau minuman keras lainnya), yaitu: 

dapat menjadi suci apabila sudah erubah menjadi cukak dengan sendirinya (tidak 

karena diolah atau diberi campuran obat agar bisa berubah menjadi cukak, kalua 
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perubahan itu terjadi karna diolah atau dicampur dengan sesuatu, maka khamar 

tetap najis). 

6) Cara Mensucikan Kulit 

Cara mensucikan kulit bangkai dengan cara disamak, kecuali kulit anjing, 

babi, dan binatang hasil perkawinan dari kedua binatang itu, walaupun 

dikawinkan dengan binatang yang suci. 

 

c. Istinja’  

1) Pengertan Istinja’ 

Istinja‟ (cebok) ialah menghilangkan kotoran dari tempat keluarnya 

dengan air atau batu atau yang lainnya. 

Cara beristinja‟ yaitu : apapun yang keluar dari qubul dan dubur, diusap 

dengan tiga buah batu sehingga hilanglah najisnya lalu basuhlah dengan air untuk 

menghilangkan bekas-bekas yang dapat dilihat dari najis itu. Dan boleh hanya 

menggunakan batu saja atau air saja, tetapi lebih utama menggunakan air. 

2) Syarat-syarat beristinja’ dengan batu 

Adapun cara-cara istinja‟(cebok) dengan menggunakan batu, yaitu: 

a) Najis itu belum kering dan belum menjalar ketempat lain (masih berada 

disekitar qubul dan dubur). 

b) Jangan sampai najis itu tercampur dengan najis yang lainnya. 

c) Najis itu tidak menjalar dari tempat keluarnya semula 

d) Batu yang dipakai untuk beristinja‟ itu batu yang kering yang suci dan mampu 

menghilangkan najis. 



43 

 

 

Batu yang digunakan untuk beristinja‟ itu dapat diganti dengan benda lain 

yang sifatnya keras, suci, tidak dihormati, misalkan: kertas atau kayu. 

3) Sunnah-sunnah Beistinja’  

Sunnah-sunnahnya beristinja‟ (cebok),dibagi menjadi lima, antara lain: 

a) Ketika masuk ke kamar mandi supaya mendahulukan kaki kiri dan ketika 

keluar dengan mendahulukan kaki kanan. 

b) Orang yang hendak beristinja‟  ketika hendak masuk terlebih dahulu 

mengucapkan: “Bismillah a’udzu billahi minal khubutsi wal khobaaits”. 

Artinya: “Dengan nama Allah SWT, saya berlindung kepada Allah SWT. Dari 

godaan setan laki-laki dan setan perempuan”. Kemudian setelah keluar 

hendaknya mengucapkan “Alhamdulillahil ladzi adhaba ‘annil adzaa 

wa’aafani”. Artinya: “segala puji bagi Allah SWT. Yang telah menyingkirkan 

bahaya dan menyehatkan tubuhku”. 

c) Menjauh dari pandangan orang atau ditempat yang tertutup yang tidak seorang 

pun dapat melihatnya, tidak pula dapat mendengar bunyi dari apa yang 

dikeluarkan dan tidak pula tercium baunya. 

d) Melakukan istinja‟ itu dengan tangan kiri dan sebelum ber istinja‟ tangannya 

supaya dibasuh dan juga sesudahnya. 

e) Apa yang dikeluarkan supaya benar-benar tuntas. 

4) Makruh Dalam Beristinja’ 

Beberapa hal yang makruh dilakukaan ketika beristinja‟ (cebok), yaitu: 

a) Kencing didalam air yang tenang (air yang tidak mengalir) 

b) Membawa sesuatu yang ada tulisannya “Allah SWT”. 
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c) Menghadap kearah kiblat atau membelakangi kiblat. 

d) Menghadap kearah bertiupnya angina. 

e) Berbiaca selain untuk hal yang diperlukan untuk menghilangkan najis. 

f) Menengadah (mengangkat) pandangan kearah langit. 

g) Meludah dan beringus yang tidak ada keperluannya didalam beristinja‟. 

h) Kencing atau buang air besar dibawah pohon yang berbuah atau disuatu 

naungan yang digunakan orang banyak untuk berkumpul dan berteduh. 

 

d. Wudhu’ 

1) Syarat Wudhu  

Syarat-syaratnya wudhu itu ada lima, yaitu : 

a) Orang yang melakukan wudhu adalah orang Islam, 

b) Hendaknya dia adalah seseorang yang mumayyiz. 

c) Jangan sampai ada lapisan penghalang yang mencegah sampainya air pada 

kulit, seperti : lapisan lilin, lemak, tahi mata, dan lain-lain. 

d) Agar orang yang berwudhu itu jangan sampai menyangka apa yang difardhu 

kan dalam berwudhu itu Sunnah. 

e) Air yang suci. 

 

2) Fardhu Wudhu 

Fardhu-fardhunya wudhu itu ada enam, yaitu : 

a) Niat, ketika pertama kali membasuh pertama diwajah. 
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b) Membasuh muka, dari mulai tumbuhnya rambut (atas kening) sampai ujung 

dagu, dari telinga satu ke telinga yang lain. 

c) Membasuh kedua tangan sampai siku dan apa yang menutupi kuku yang 

panjang (ujung-ujung jari dibawah kuku) 

d) Mengusap sebagian kepala, sekalipun tidak ada rambut yang tumbuh, dan 

tidak cukup dengan mengusap rambut yang panjangnya melebihi batas kepala. 

e) Membasuh dua kaki sampai mata kaki, juga wajib membasuh kedua tumit dan 

sela-sela kulit yang retak dibawah kedua tuit. 

f) Tertib (berurutan). 

 

3) Sunnah-sunnah Wudhu’ 

Sunnah-sunnah wudhu itu ada banyak sekali, diantaranya : 1. Membaca 

“Basmallah”, 2. Kedua telapak tangan dibasuh terlebih dahulu sebelum 

dimasukan kedalam jading, 3. Bersiwak, 4. Berkumur, 5. Menghisap air kedalam 

hidung lalu dikeluarkan kembali, 6. Mengusap seluruh kepala, 7. Mengusap kedua 

daun telinga baik bagian luar maupun dalamnya, 8. Membasuh sela-sela kedua 

jari tangan dan sela-sela jari kaki, 9. Membasuh sela-sela jenggot yang lebat, 10. 

Menggerak-gerakan cincin agar airnya merata ke jari-jari, 11. Mendahulukan 

anggota yang kanan dibandingkan yang kiri, 12. Serba tiga kali, 13. Secara 

berturut-turut dan jangan sampai dipisah antara fardhu dan fardhu yang lain, 14. 

Tidak hanya sekedar membasuh tetapi disertai menggosok, 15. Membaca do’a 

setelah selesai berwudhu’. 
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4) Makruhnya Wudhu’ 

Makruhnya wudhu itu ada empat, yaitu: 

a) Memakai air secara berlebih-lebihan 

b) Meminta bantuan orang lain kecuali jika ada halangan. 

c) Melebihi dari tiga kali. 

d) Mengelapi (dengan handuk) bekas wudhunya agar cepat kering. 

 

5) Yang Membatalkan Wudhu’ 

Perkara atau perbuatan yang membatalkan wudhu’ itu ada empat, yaitu: 

a) Segala apa yang keluar dari dua jalan (qubul dan dubur). 

b) Hilangnya akal disebabkan mabuk, sakit, gila, pingsan, atau disebabkan tidur 

yang tidak menetap tempat duduknya dari tanah. 

c) Menyentuh seseorang yag bukan mahramnya tanpa lapisan penghalang. 

d) Menyentuh kemaluan orang denga telapak tangan bagian dalam. 

 

e. Mandi 

1) Perkara yang mewajibkan mandi itu ada enam, yaitu: 1. Masuknya hasyafah 

kedalam farji, 2. Keluarnya air mani, 3. Jenazah muslim selain yang mati 

syahid, 4. Haid, 5. Nifas, 6. Melahirkan anak. 

2) Fardhunya Mandi 

Fardhunya mandi itu ada dua:  

a) Niat, ketika pertama kali membasuh sebagian badan. 
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b) Meratakan air keseluruh kulit dan juga apa yang ada dibawah rambut (kulit 

kepala). 

3) Sunnah-sunnah Mandi 

Sunnah-sunnah mandi itu ada banyak, antara lain: 1. Beristinja‟, 2. 

Berwudhu terlebih dahulu sebelum mandi, 3. Menggosok semua kulit, 4. Memulai 

dari belahan tubuh sebelah kanan, 5. Serba tiga kali, 6. Muwalat. 

4) Syarat-syarat Mandi 

Syarat-syarat mandi itu sama dengan syarat-syarat wudhu’, sedangkan 

yang memakruhkan mandi itu sama dengan yang memakruhkan wudhu’. 

 

f. Tayamum 

1) Pengertian Tayamum 

Tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang 

suci sesuai dengan ketentuan sebagai pengganti wudhu’ dan mandi. 

2) Sebab-sebab Tayamum 

Sebab-sebab yang membolehkan tayamum antar lain :  

a) Karena tidak adanya air (sudah dicari tapi tidak ketemu). 

b) Takut menggunakan air. 

c) Air hanya cukup untuk mengatasi dahaganya binatang yang dihormati. 

 

3) Syarat Tayamum 

Syarat-syarat dalam tayamum diantaranya ialah: 

a) Berusaha mencari air terlebih dahulu sebelum melakukan tayamum. 
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b) Yang digunakan untuk bertayamum adalah debu yang suci dan kering, bukan 

yang basah dan melekat. 

c) Memperbarui tayamum setiap kali mengerjakan shalat fardu. 

4) Fardhu Tayamum 

Fardhu-fardhunya tayamum yaitu: 

a) Niat melakukan tayamum agar diperkenakan mengerjakan shalat fardhu. 

b) Mengusap wajah dan kedua tangan sampai kesiku dengan dua kali tepukan 

telapak tangan. 

c) Meratakan debu dengan anggota yang diusap. 

d) Tertib (berurutan) 

5) Hal-hal yang Membatalkan Tayamum 

Hal-hal yang membatalkan tayamum diantaranya yaitu: 

a) Apapun yang membatalkan wudhu’ juga membatalkan tayamum. 

b) Melihat air sebelum mengerjakan shalat. 

c) Menjadi murtad. 

Menghimpun (mengumpulkan) tayamum dengan wudhu’. Siapapun yang 

pada dirinya terdapat luka atau bisul, maka orang itu wajib membasuh anggota 

badannya yang sehat (diaktu berwudhu’) yang tidak terkena luka atau bisul, 

kemudian bertayamum untuk anggota yang terkena luka atau bisul. 

Bagi orang yang luka memakai perban: orang yang berada didalam 

keadaan dibalut, hendaklah bertayamum dan mengusap pembalutnya dengan air 

dan tidak perlu mengulangi shalatnya, manakala ketika dibalut orang tersebut 

dalam keadaan suci; lagi pula tempat pembalut bukan ditempat yang menjadi 
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kewajiban diusap waktu bertayamum, kalua orang itu tidak demikian halnya, 

maka wajib mengulangi shalatnya.
34

 

 

D. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir adalah sintesa tentang hubungan antara variabel yang 

disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang 

telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, 

sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antara variabel yang diteliti. 

Sintesa tentang hubungan variabel tersebut, selanjutnya digunakan untuk 

merumuskan hipotesis.
35

  

Pada dasarnya seseorang dapat menjalankan hidupnya secara optimal 

disebabkan mampu belajar dari banyak hal dari lingkungan dan dari orang-orang 

yang ada di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Lingkungan sekolah 

merupakan salah satu faktor sosial yang sengaja dibentuk dan diprogramkan untuk 

melaksanakan proses pembelajaran. Siswa dapat merespon banyak hal yang 

dilaksanakan secara terperogram. 

Sekolah yang menerapkan Boarding School memiliki program yang dapat 

mengintegrasikan pengetahuan nilai-nilai keterampilan dalam praktik kehidupan 

yang nyata dalam asrma. Apabila pendidikan fikih yang berupa teoritik dan 

praktek keibadahan dan muamalah diterapkan siswa dengan bimbingan guru 

sebagai pengasuh asrama, maka hasil akan lebih optimal. Nilai-nilai fikih dapat 

ditanamkan secara praktik dan pembiasaan. Dengan demikian mata pelajaran fikih 

                                                           
34

 Umar Abdul Jabar, Mabadiul Fikih Juz 3, terjemahan Ali Mahrus (Bandung), h. 8-27. 
35

  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D), 

(Alfa beta, Bandung, cet-10, 2010), h. 91. 
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di sekolah dan asrama dapat membantu meningkatkan hasil belajar mata pelajaran 

fikih secara optimal baik kognitif, afektif, dan psikomotor.  Dan tidak menutup 

kemungkinan siswa yang tinggal di rumah bersama orang tua mereka juga 

mendapatkan bimbingan, arahan serta kontrol dari orang tua untuk meningkatkan 

hasil belajar mata pelajaran fikih. 

 

E. Hipotesis  

1. Hipotesis Peneliti 

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara 

terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.
36

 

Untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan variabel X (Hasil belajar siswa 

berasrama) dengan variabel Y (Hasil belajar siswa non asrama), maka peneliti 

mengajukan hipotesa sebagai berikut : 

Ho (Hipotesis nol) : Tidak terdapat perbedaan hasil belajar antara 

siswa berasrama dan non asrama di sekolah 

MTs Istiqomah Islamiyah dalam mata 

pelajaran Fikih.  

Ha (Hipotesis alternative) : Terdapat perbedaan hasil belajar antara 

siswa berasrama dan non asrama di sekolah 

MTs Istiqomah Islamiyah dalam mata 

pelajaran Fikih.  

                                                           
36

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: 

PT.Rineka Cipta, 2010), h. 101. 
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Dari hipotesis diatas, peneliti memiliki dugaan sementara bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan hasil belajar antara siswa berasrama dan non asrama di 

sekolah MTs Istiqomah Islamiyah dalam mata plajaran Fikih yang berdasarkan 

nilai raport. Peneliti sependapat dengan pernyataan Hipotesis Alternatif di atas. 

Adapun untuk kebenarannya, perlu dilakukan penelitian di sekolah yang 

bersangkutan. 

2. Hipotesis Statistik 

Secara statistik hipotesis dinyatakan sebagai berikut : 

Ho :  µ1 = µ2 

Ha :   µ1 ≠ µ2 

Keterangan : 

Ho = Hipotesis nihil. 

Ha = Hipotesis alternatif. 

µ1 = Hasil belajar siswa berasrama. 

µ2 = Hasil belajar siswa non asrama.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Penelitian disini bertujuan untuk mencari perbandingan hasil belajar antara 

siswa yang tinggal di asrama dengan siswa yang tinggal di luar asrama dari nilai rapot 

mata pelajaran Fikih. Data yang diperoleh dalam penelitian adalah sebagai berikut:  

 

A. Metode dan Desain Penelitian 

Pada dasarnya metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan definisi di atas, 

maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

Kuantitatif  yakni penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan 

fenomena serta hubungan-hubunganya.
1
 Data yang diperoleh yakni untuk mencari 

perbandingan hasil belajar antara siswa berasrama dan siswa non asrama dalam mata 

pelajaran Fikih dari nilai rapot.  

Berdasarkan cara pengolahan datanya maka penelitian ini menggunakan 

Statistik Inferensial (induksi) yaitu serangkaian teknik yang digunakan utuk mengkaji, 

menaksir, mengambil kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk 

menggambarkan karakteristik atau ciri dari suatu populasi.
2
 

                                                           
1
“Penelitian Kuantitatif” (On-Line), tersedia di: https://id.m.wikipedia.org/wiki/ 

Penelitian_Kuantitatif  (20 Desember 2016) 
2
 Syofian Siregar, Statistika Deskriptif Untuk Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 2 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/%20Penelitian_Kuantitatif%20%20(20
https://id.m.wikipedia.org/wiki/%20Penelitian_Kuantitatif%20%20(20
https://id.m.wikipedia.org/wiki/%20Penelitian_Kuantitatif%20%20(20
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B. Populasi 

Populasi adalah himpunan keseluruhan karakteristik dari objek yang diteliti. 

Pengertian lain dari populasi adalah keseluruhan atau totalitas objek psikologis yang dibatasi 

oleh kriteria tertentu.
3 dan mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian 

ini adalah siswa kelas IX MTs Istiqomah Islamiyah yang berjumlah 45 siswa. 

 

C. Sampel 

Sampel adalah anggota populasi yang dipilih dengan prosedur tertentu 

sehingga diharapkan dapat mewakili populasi.
4
 Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitia/n ini dilakukan secara Purposive Sampling, yaitu teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu.
5
 Penulis tentukan sampel penelitian ini pada kelas IX 

MTs dengan pertimbangan bahwa siswa kelas IX telah mendapat bimbingan dari 

sekolah selama 2 Tahun. Pada kelas IX siswa berjumlah 45 siswa, yang terdiri dari 30 

siswa berasrama dan 15 siswa nonasrama. Karena jumlahnya yang tidak seimbang 

maka siswa nonasrama diambil seluruhnya, sementara siswa berasrama diambil 

                                                           
3
 Sedarmayanti,  Syarifudin Hidayat,   Metodologi Penelitian,  (Bandung: Mandar Maju, 2002),  

h. 121.  

4
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung: 

Alfabeta,2013), h.117.  

5
 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.76.  



54 

 

 

sampel secara random sampling yaitu dengan cara undian. Jadi, sampel penelitian ini 

sebanyak 30 orang, yang tediri dari 15 siswa berasrama dan 15 siswa non asrama. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data adalah proses pungumpulan data primer dan skunder 

dalam suatu penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting, 

karna data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang 

diteliti untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Pada penelitian ini, penulis 

menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu: 

1. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mancari data mengenai 

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah prasasti, 

notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.
6
 Adapun teknik ini penulis pergunakan 

untuk memperoleh data tentang prestasi belajar siswa MTs Istiqomah Islamiyah secara 

langsung dari nilai mata pelajaran Fikih yang berasal dari nilai raport siswa. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan/data untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden 

dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara.
7
 Dalam 

pelaksanaannya penulis akan mennggunakan wawancara bebas terstruktur, yang akan 

                                                           
6
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2013), h. 274.  

7
 Syofian Siregar,Op.Cit. h. 130.  
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menjadi responden pada penelitian ini yaitu tokoh masyarakat, beberapa wali murid, 

serta siswa berasrama dan non asrama untuk mendapatkan data tentang pendapatnya 

terkait sekolah berasrama. Adapun kisi-kisi wawancara yang akan penulis lakukan 

terdapat dalam lampiran. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti 

dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis. 

Instrument yang dipakai dalam penelitian ini adalah : pertama, dokumentasi yang 

digunakan untuk mencari tahu hasil belajar siswa berasrama dan nonasrama dari nilai 

raport dalam mata pelajaran Fikih selama satu semester. Kedua, adalah wawancara 

atau interview yang digunakan untuk mencari tauhu pendapat responden tentang 

sekolah asrama. 

F. Tekik Analisis Data 

1. Uji Homogenitas 

Uji Homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi-variansi 

dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah 

data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. 

Untuk analisis data, penulis menggunakan statistic parametrik. Karena skala 

datanya adalah interval. Statistic paramenterik  ini menggunakan teknik komparasi Uji 
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Beda (t-test) sampel bebas (Independent Sample Test). Ada dua bentuk formulasi uji-t 

untuk sampel bebas, namun terlebih dahulu diuji Homogenitas Populasi dengan Uji F.
8
 

 

F =  

Adapun kriteria uji homogenitas ini adalah 

- Populasi Homogen jika nilai F hitung < F tabel 

- Populasi tidak Homogen jika nilai F hitung ≥ F tabel 

 

2. Uji Normalitas 

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji normal tidaknya data tiap-tiap 

variabel penelitian. Untuk mengindentifikasikan data berdistribusi normal yaitu 

dengan melihat nilai 2-tailed significance yaitu jika masing-masing variabel memiliki 

nilai lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian 

berdistribusi normal. Analisis data dapat dilanjutkan apabila data tersebut berdistribusi 

normal. Adapun uji normalitas data amatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah uji Lilliefors. Langkah-langkah uji Lilliefors sebagai berikut: 

1) Hipotesis 

 sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

 sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

                                                           
8
 Sugiyono, Op. Cit. h. 140.  
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2) Taraf signifikan  0,05 

3) Statistik Uji 

   

    

 

3. Uji Hipotesis 

Setela dilakukan uji homogenitas dan normalitas, maka dilanjutkan dengan uji 

hipotesis dengan menggunkan rumus uji  beda (t-test), adapun rumusnya adalah 

sebagai berikut:  

t =  

  

Keterangan : 

 t : Nilai Uji t 

 x : Nilai rata-rata X 

 y : Nilai rata-rata Y 

 N1 : Jumlah sampel X 

 N2 : Jumlah sampel Y 

 S1 : Varian X 

 S2 : Varian Y 

 SG : Standar Deviasi Gabungan 

 

Kriteria Hipotesis, jika : 

 to ≥ t-tabel, berarti Ha diterima dan Ho ditolak. 

 to ≤ t-table, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Dengan db = (N1+N2-2) dan tarif signifikansi α 0,05 atau 5%
9
 

                                                           
9
 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers,2012), h.316.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian lapangan ini dilaksanakan di MTs Istiqomah Islamiyah yang 

terletak di Jln. Pahlawan No. 47 Panaragan Jaya RT/RW 002/004, Kec. Tulang 

Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat. Sekolah ini diselenggarakan oleh 

Yayasan Istiqomah Islamiyah yang dipimpin oleh Drs. KH. Muhyiddin Pardi sejak 

tahun 1992. Istiqomah Islamiyah merupakan yayasan yang bergerak dalam bidang 

pendidikan dengan mendirikan sekolah Istiqomah Islamiyah dari tingkat RA, MI, 

MTs, dan MA. Sekolah yang terletak di desa Panaragan Jaya ini merupakan salah 

satu sekolah yang menerapkan sistem Boarding School.   

1. Visi, Misi dan Motto Sekolah 

Visi 

Membentuk generasi  cerdas  dan berakhlak mulia  

Misi 

a. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah swt dengan 

menjalankan ibadah sesuai dengan perintah Allah dan contoh Rosulullah 

b. Meningkatkan kedisiplinan pendidik dan peserta didik 

c. Meningkatkan prestasi kerja pendidik dan prestasi belajar peserta didik 

d. Meningkatkan pembelajaran life skill dengan penerapan bahasa asing dan 

lingkungan yang baik 
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e. Memahami kebiasaan dan keutamaan dalam berperilaku agar tercipta sekolah 

dengan budi pekerti yang tinggi 

f. Memahami kebiasaan 5k pada pelaku pendidikan agar tercipta lingkungan 

yang bersih dan sehat 

Motto 

“BERDIRI DIATAS DAN UNTUK SEMUA GOLONGAN” 

2. Keadaan Guru dan Siswa. 

a. Kadaan Guru 

Istiqomah Islamiyah memiliki tenaga pengajar atau guru sebagai berikut 

dimana mereka adalah yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan pengajaran 

siswa MTs: 

Tabel 4.1 

Keadaan Guru MTs Istiqomah Islamiyah 

Jabatan Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah  

Kepala Sekolah S1 1 - 1 

Guru S1 7 9 16 

Guru Belum Lulus S1 5  5 

 J U M L A H 22 

 

Dari tabel data keadaaan guru di atas, sebagian guru telah menyelesaikan 

jenjang pendidikan S1, dan beberapa guru masih belum menyelesaikan Pendidikan 

S1 mereka. Namun masih terdapat beberpa guru yang bukan dari sarjana Pendidika 

walaupun bukan berasal dari sarjana Pendidikan mereka mengajar sesuai dengan 

bidang keilmuan mereka masing-masing. 
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b. Keadaan Siswa 

MTs Istiqomah Islamiyah untuk tahu ajaran 2016/2017 memiliki siswa dan 

siswa sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Jumlah Siswa/I MTs Istiqomah Islamiyah Tahun Ajaran 2016/2017 

Tahun 

Ajaran  

Kelas Putra Putri Jumlah 

 

 

 

2016/2017 

VII B 22 - 22 

VII C - 26 26 

VIII B 18 - 18 

VIII C - 26 26 

IX B 18 - 18 

IX C - 27 27 

JUMLAH 137 

 

Disekolah Istiqomah Islamiyah siswa laki-laki dan perempuan dipisahkan 

antar kelas, laki-laki berada dikelas B dan siswa perempuan berada dikelas C, 

sehingga diharapkan dapat meminimalisir iteraksi dengan lawan jenis mereka 

didalam kelas. 

 

B.  Perbandingan Hasil Belajar Fikih Antara Siswa Berasrama dengan 

Nonasrama di MTs Istiqomah Islamiyah 

1. Prestasi Belajar Fikih Antara Siswa Berasrama dengan Nonasrama  

Prestasi belajar siswa yang tinggal di asrama dan siswa yang tinggal diluar 

asrama pada mata pelajaran Fikih berdasarkan nilai raport kelas IX MTs Istiqomah 

Islamiyah dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.3 

Nilai Siswa Asrama  

No. Nama Nilai Raport 

1 SA1 80 

2 SA2 95 

3 SA3 70 

4 SA4 68 

5 SA5 81 

6 SA6 77 

7 SA7 90 

8 SA8 87 

9 SA9 80 

10 SA10 70 

11 SA11 79 

12 SA12 74 

13 SA13 78 

14 SA14 90 

15 SA15 85 

Jumlah 1204 

Rata-rata 80,266 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 15 siswa yang tinggal di 

asrama, rata-rata nilai raport mereka adalah 80,266 Nilai tersebut termasuk kategori 

baik menurut kriteria skor KKM. 

Tabel 4.4 

Nilai Siswa Berasrama  

No. Nama Nilai 

1 SNA1 78 

2 SNA2 81 

3 SNA3 93 

4 SNA4 72 

5 SNA5 90 

6 SNA6 76 

7 SNA7 77 
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8 SNA8 85 

9 SNA9 70 

10 SNA10 76 

11 SNA11 80 

12 SNA12 73 

13 SNA13 75 

14 SNA14 78 

15 SNA15 80 

Jumlah 1184 

Rata-rata 78,933 

 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 15 siswa yang tinggal diluar 

asrama, rata-rata nilai raport mereka adalah 78,933 nilai tersebut termasuk kategori 

baik menurut kriteria skor KKM.  

Berdasarkan hasil uji kompetensi belajar Fikih yang dilakukan kepada siswa 

kelas IX A dan B  diperoleh dengan hasil sebagai berikut : 

 

Tabel 4.5 

Penyajian Data 

Interval 

Nilai 

Frekuensi 

Kriteria Siswa Asrama Siswa 

Nonasrama 

89 - 100 Amat Baik 3 2 

77 – 88 Baik  8 7 

65 – 76 Cukup 4 6 

≤ 64 Kurang -- -- 
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Gambar 1.  Diagram batang variabel hasil nilai raport siswa dalam mata pelajaran 

Fikih antara siswa asrama dengan non asrama. 

 

Dari tabel dan diagram batang di atas dapat dilihat bahwa (89-100) lebih 

banyak diraih oleh siswa Berasrama dibanding siswa Nonasrama. Dalam nilai (77-88) 

dengan kriteria baik, lebih banyak diraih oleh siswa Berasrama dibandingkan siswa 

Nonasrama. Dalam nilai (65-76) dengan kriteria cukup lebih banyak diterima oleh 

siswa Nonasrama dibandingkan siswa Berasrama dan dengan kriteria kurang dengan 

nilai (≤64) keduanya tidak ada yang medapatkan nilai tersebut. 

 

C. Uji Prasyarat Analisis 

Pengujian prasyaratan analisis digunakan utuk melakukan uji hipotesis yang 

telah dirumuskan. Prasyarat yang dimaksud adalah Uji Normalitas dan Uji 

Homogenitas. Berdasarkan pemaparan data diatas, maka nilai siswa yang tinggal 
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diasrama dan siswa nonasrama hipotesis menggunakan teknik komparasi Uji Beda (t-

test), T test sampel bebas (Independent Sample Test). 

Tabel 4.6 

Nilai Siswa Yang Berasrama Dan Siswa Nonasrama 

No. X 

(Berasrama) 

Y 

(Nonasrama) 

X
2 

Y
2 

1 80 78 6400 6084 

2 95 81 9025 6561 

3 70 93 4900 8649 

4 68 72 4624 5184 

5 81 90 6561 8100 

6 77 76 5929 5776 

7 90 77 8100 5929 

8 87 85 7569 7225 

9 80 70 6400 4900 

10 70 76 4900 5776 

11 79 80 6241 6400 

12 74 73 5476 5329 

13 78 75 6084 5625 

14 90 78 8100 6084 

15 85 80 7225 6400 

∑ 1204 1184 97534 94022 

 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil 

dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas juga dimaksudkan 

untuk mengetahui sejauh mana sebaran data masing-masing variabel. Tingkat 

kenormalan penyebaran data dalam suatu penelitian merupakan salah satu syarat 

dalam melakukan pengujian hipotesis. Adapun uji normalitas data amatan yang 
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digunkan dalam penelitian ini adalah uji Lilliefors. Langkah-langkah uji Lilliefors 

sebagai berikut: 

1) Hipotesis 

 sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

 sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

2) Taraf signifikan  0,05 

3) Statistik Uji 

   

    

a. Uji Normalitas Pada Siswa Asrama 

Berdasarkan dari uji normalitas pada siswa asrama dapat dilihat Lhitung = 

0,130085628 kurang dari Ltabel = 0,173095629, tampak bahwa nilai Lhitung pada 

perhitungan uji normalitas kurang dari Ltabel ( Lhitung < Ltabel ). Dengan demikian, Ho 

diterima dan H1 ditolak. Dengan kata lain, sampel dalam penelitian ini berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. Hasil perhitungan secara lengkap dapat dilihat 

pada lampiran 2.
1
 

b. Uji Normalitas Pada Siswa Nonasrama 

Berdasarkan dari uji normalitas pada siswa nonasrama dapat dilihat Lhitung = 

0.113001876 kurang dari Ltabel = 0,173095629, tampak bahwa nilai Lhitung pada 

                                                           
1
 Tabel dan perhitungan secara lengkap ada pada lampiran 2. h. 80.   



66 

 

 

perhitungan uji homogenitas kurang dari Ltabel ( Lhitung < Ltabel ). Dengan demikian, Ho 

diterima dan H1 ditolak. Dengan kata lain, sampel dalam penelitian ini berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. Hasil perhitungan secara lengkap dapat dilihat 

pada lampiran 2.
2
 

 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X 

dan Y bersifat homogen atau tidak. Secara statistik dinyatakan sebagai berikut : 

Ho : P1 = 0 

Ha : P1 ≠ 0 

  

Adapun kriteria uji homogenitas adalah sebagai berikut : 

Terima Ho jika Fhit < Fα v1 v2  

Tolak Ho jika Fhit ≥ Fα v1 v2  

a. Uji Homogenitas Sampel  

Langkah pertama untuk mengetahui homogen atau tidaknya populasi di atas 

maka harus di ketahui terlebih dahulu varian dari kedua sampel tersebut dengan 

menggunakan rumus setandar deviasi karena varian itu adalah kuadrat dari setandar 

deviasi dengan menggunakan rumus sebagai berikut ;  

S=   

                                                           
2
 Tabel dan perhitungan secara lengkap ada pada lampiran 2. h. 84. 
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Keterangan : 

S  : Setandar Deviasi 

X  : Jumlah Nilai 

X
2  

: Jumlah Nilai Yang Telah dikuadratkan 

N  : Jumlah Siswa 

S
2
  : Setandar Deviasi 

 

Dari perhitungan nilai tes dengan menggunakan rumus diatas maka 

mandapatkan hasil varian sebagai berikut untuk varian siswa berasrama adalah S1
2
= 

(21,07)
2
 = 443,94 dan untuk varian siswa nonasrama S2

2 
= (21,04)

2
 = 442,68. Setelah 

diketahui variannya maka uji homogenitasnya dengan menggunakan rumus yaitu F= 

 = 
 

 
Populasi Homogen jika nilai Fhit < Fα v1 v2 

Populasi tidak homogen jikai nilai Fhit ≥ Fα v1 v2 

V1= n1-1 = 15-1 =14 

V2= n2-1 = 15-1 =14 

Dengan α = 0,05 maka F0,05 14 14 =(2,48) jadi karan Fhit < Fα v1 v2. atau 1,02 < 2,48. 

Maka dapat dikatakan bahwa varian kedua kelompok Homogen
 3

 

 

D. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji normalitas dan homogenitas, maka dilanjutkan dengan 

uji beda menggunakan uji t. pengujian hipotesis menggunakan analisis perbandingan. 

                                                           
3
 Tabel dan perhitungan secara lengkap ada pada lampiran 3. h. 87. 
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Setelah dilakukan perhitungan dapat diketahui bahwa sampel berasal dari populasi 

yang homogen. Untuk varian homogen dengan menggunakan rumus : 

t =  

  

Keterangan : 

 t : Nilai Uji t 

 x : Nilai rata-rata X 

 y : Nilai rata-rata Y 

 N1 : Jumlah sampel X 

 N2 : Jumlah sampel Y 

 S1 : Varian X 

 S2 : Varian Y 

 SG : Standar Deviasi Gabungan 

Dengan db = (N1+N2-2) dan tarif signifikansi α 0,05 atau 5%
4
 

  Setelah uji beda menggunakan rumus t =   dan dari hasil 

perhitungan tersebut mendapatkan hasil yaitu t= 0,15 dengan db= n1+ n2 -2= 15+15-

2 =28 dan α = 0,05, t(0,05;28) = 1,70.  

 Ternyata thit (0,15) < t α; db (1,70) maka Ho diterima. Jadi tidak ada 

perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa yang tinggal di asrama dengan 

                                                           
4
 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers,2012), h.316.  
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siswa yang tinggal diluar asrama pada mata pelajaran Fikih kelas IX di MTs 

Istiqomah Islamiyah Tulang Bawang Barat.
5
 

 

E. Pembahasan 

Pola belajar siswa Istiqomah Islamiyah menerapkan berbagai metode atau 

cara agar siswa terus selalu berkompetisi juga terus bisa bersaing dalam berbagai 

bidang dan bisa selalu menerapkan ilmu yang mereka miliki kelak setelah mereka 

hidup dimasyarakat. Adapun pola belajar siswa di asrama menerapkan pola 

pembiasaan serta pemanfaatan waktu dengan sebaik-baiknya dengan diadakannya 

kegiatan. 

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap prestasi belajar mata 

pelajaran fikih dari siswa asrama dan nonasrama pada kelas IX MTs Istiqomah 

Islamiya. Diketahui berdasarkan hasil analisis data penelitian, bahwa sampel berasal 

dari distribusi normal, dan memiliki varians yang homogen artinya kedua sampel 

memiliki kemampuan yang sama sehingga dapat digunakan sebagai sampel dalam 

penelitian ini. Dan setelah melakukan pengelolaan data hasil dari penelitian yang 

dilakukan  dinyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar 

siswa yang tinggal di asrama dengan siswa yang tinggal diluar asrama pada mata 

pelajaran Fikih kelas IX di MTs Istiqomah Islamiyah Tulang Bawang Barat, yang 

dinyatakan dengan Ho diterima yang  dengan thit (0,15) < t α; db (1,70). Jadi hal ini 

                                                           
5
 Tabel dan perhitungan secara lengkap ada pada lampiran 4. h. 90. 



70 

 

 

tidak sesuai dengan teori Muhibbin Syah, yang menyatakan bahwa hasil belajar 

dipengaruhi dari beberapa faktor diantaranya adalah faktor Ekternal yang berasal dari 

luar siswa seperti keadaan lingkungan sekitar siswa.
6
 Dan teori dari Nana Syaodih 

Sukmadinata yang menyatakan bahwa Kekurangan sarana, prasarana dan fasilitas 

fisik, akan menghambat proses pendidikan, dan menghambat pencapaian hasil yang 

maksimal. 

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada tokoh masyarakat 

dan wali murid siswa kelas IX MTs Istiqomah Islamiyah, peneliti menyimpulkan 

terkait tentang pendapat mereka terhadap penerapan sistem sekolah berasrama, bahwa 

mereka berpendapat sekolah dengan sistem asrama itu relatif bagus, dengan alasan 

sekolah tersebut menerapkan peraturan dan batasan-batasan yang jelas dan tegas yang 

diperutukan bagi siswanya yang tinggal diasrama.  

Terkiat pendapat mereka tentang kelebihan dan kekurangan dari sekolah 

berasrama. kelebihan dari sekolah berasrama yaitu secara tidak langsung siswa 

diajarkan untuk belajar bersosialisasi, berbagi, bertoleransi, dan menghargai sesama 

penghuni asrama yang lain, serta dapat mengajarkan si anak untuk bisa belajar untuk 

hidup lebih teratur. Bagi orang tua yang sibuk dengan pekerjaan sehingga sangat 

sedikit waktu yang dipergunakan dalam membimbing anak dirumah maupun 

mengontrol kegiatan mereka selama orang tua bekerja, sekolah asrama merupakan 

                                                           
6
 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru,(Bandung: Rosda 

Karya,2011), h. 129. 
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solusi yang cocok dipergunakan untuk membimbing anak mereka, dengan catatan 

setidaknya orang tua menjenguk anak mereka dalam kurun waktu tertentu. 

Kemudaian kekurangan dari sekolah asrama yaitu seringnya terjadi tindakan 

pencurian, seperti pencurian sandal, pakaian, dan uang. Serta kekurangan yang 

lainnya yaitu terlalu banyak peraturan yang harus ditaati oleh siswanya, sehingga 

menimbulkan rasa bosan, jenuh dan tertekan yang menjadikan siswa menjadi tidak 

nyaman untuk tinggal di asrama.  Wali murid yang menyekolahkan anak mereka di 

asrama biasanya sering mengeluh karena kebersihan dari kamar mandi asrama, yang 

dibuktikan dengan berbagai macam penyakit kulit yang terdapat pada siswa asrama. 

Kemudian pembinaan siswa yang berlangsung didalam asrama mereka dibina oleh 

Pembina asrama dan ustad yang tinggal di sekitar asrama, pembinaan berlangsung 

dari mereka bangun tidur dipagi hari sampai ingin beranjak tidur kembali, dengan 

berbagai peraturan yang harus ditaati dan sangsi untuk siswa yang melanggar 

peraturan yang sudah ditetapkan. Sedangkan pembinaan yang berlangsung pada siswa 

yang tinggal di luar bersama orang tua mereka mendapatkan bimbingan belajar 

langsung dari ustad yang ahli dalam bidangnya, dan ketika dirumah anak akan 

mendapatkan bimbingan dan pengarahan langsung dari orang tua mereka.
7
  

Hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada siswa asrama dan siswa 

non asrama kelas IX MTs Istiqomah Islamiyah, peneliti menyimpulkan terkait alasan 

mereka untuk memilih tinggal di asrama atau tinggal dengan orang tua dirumah, 

                                                           
7
Hasil wawancara bisa dilihat secara lengkap ada pada lampiran 5. h. 92-97.  
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mereka berpendapat bahwa tinggal di asrama itu bisa mendapatkan ilmu tambahan 

dan pengalaman yang tidak bisa mereka dapatkan jika tinggal diluar asrama. Lain 

halnya siswa non asrama, ia berpendapat bahwa tinggal dengan orang tua akan 

mendapatkan kasih sayang secara langsung, dan alasan lainnya yaitu mereka merasa 

terbebani dengan serangkaian kegiatan yang padat dan peraturan-peraturan yang 

harus dipenuhi oleh seluruh siswanya, dan sangsi yang siap diterima apabila siswa 

melanggar peraturan-peraturan tersebut.  

Terkait pertanyaan tentang keuntungan dan kekurangan tinggal di 

asrama/rumah, peneliti menyimpulkan bahwa keuntungan yang mereka dapat selama 

tinggal di asrama yaitu mereka timbulnya rasa kebersamaan antara penghuni asrama 

yang menjadikan penghuni asrama satu dengan yang lain menjadi seperti sodara 

kandung, sehingga bisa saling mengingatkan, saling menghargai, dan menyayangi. 

Kemudian kekurangannya seperti terbatasnya penggunaan sarana atau media 

komunikasi seperti internet yang terdapat di asrama dan seringnya terjadi kehilangan 

barang akibat diguakan oleh penghui asrama yang lain tanpa sepengetahuan sang 

pemilik barang. Jika tinggal di rumah keuntungan yang didapat  oleh anak seperti 

kasih saying secara langsung yang diberikan oleh orang tua, dan anak akan lebih 

mudah mendapatkan fasilitas-fasilitas yang tidak ada di dalam asrama, seperti wifi 

geratis, handphone, dan televisi. Kekuranganya ketika anak tinggal  bersama orang 

tua yaitu mereka merasa tergangu dengan suara atau kebisingan ketika hendak 
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belajar, serta  mereka berpendapat bahwa mereka tidak bisa mendapatkan ilmu yang 

sama dengan apa yang diperoleh siswa asrama.
8
  

Tapi peneliti masih menyadari banyaknya kekurangan dan keterbatasan dalam 

penelitian yang peneliti lakukan di antaranya pengujian yang menggunakan nilai 

raport siswa yang telah jadi hasil dari pengujian oleh guru mata pelajaran fikih.  

Dari penelitian tersebut masih banyak keterbatsan diantaranya hasil belajar 

bukan hanya dari segi nilai kognitif semata dan setiap siswa itu mempunyai 

kemampuan yang berbeda, kemungkinan seseorang berprestasi baik dalam hal 

pendidikan fikih tetapi tidak dalam bidang lain dan begitu sebaliknya siswa 

berprestasi dalam bidang Ilmu Pengetahuan Alam tetapi tidak berprestasi dalam Ilmu 

Pengetahuan Sosial, setiap siswa mempunyai kelebihan dan minat belajar yang 

berbeda dalam setiap mata pelajaran. Serta keberhasilan dalam belajar juga 

dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terdapat didalam diri siswa seperti minat, bakat, 

motivasi, dan kemampuan kognitif seperti mengingat, menguraikan, dan kepandaian. 

 

                                                           
8
 Hasil wawancara bisa dilihat secara lengkap ada pada lampiran 5. h. 99-104.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan mengenai 

“Perbandingan hasil belajar mata pelajaran Fikih antara siswa Berasrama dengan Non 

Asrama di MTs Istiqomah Islamiyah Tulang Bawang Barat” dapat diambil 

kesimpulan bahwa dengan menggunakan uji perbandingan dengan menggunakan uji 

T Test dilihat dari hasil nilai raport siswa dalam mata pelajaran Fikih hasilnya 

dinyatakan tidak ada perbedaan yang signifikan anatara siswa yang tinggal diasrama 

dengan siswa yang tinggal diluar asrama, yang dinyatakan dengan H0 diterima yang 

berdasarkan hasil perhitungan thit (0,15) < t α; db (1,70). Dari hasil wawancara yang 

telah dilakukan, didapati bahwa hasil belajar lebih dipengaruhi oleh faktor yang 

berasal dari dalam siswa seperti faktor minat, bakat, intelgensi, kemampuan kognitif 

seperti mengingat, berfikir. Kemudian kekurangan dari sekolah asrama yaitu 

kurangnya media komunikasi seperti internet, dan masalah yang sering terjadi 

diasrama yaitu sering terjadinya kehilangan barang, seperti uang, pakaian, dan sandal, 

sedangkan kelebihan dari sekolah berasrama adalah siswa bisa belajar bersosialisasi, 

bertoleransi, dan menghargai orang lain. 
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B. SARAN  

1. Bagi pihak Yayasan Istiqomah Islamiyah baik Direktur asrama dan Pembina 

asrama terus aktif memberikan bimbingan keagamaan bukan hanya dalam 

kegiatan-kegiatan yang ada saja tetapi dalam hal siswanya terus diberi 

pemahaman keagamaan yang tidak hanya terbatas pada teori saja, tetapi perlu 

diberikan pemahaman keagamaan baik tingkah laku, perbuatan, tindakan, dan 

pengambilan keputusan yang berlandasakan ajaran Islam. 

2. Untuk pihak asrama, guru, dan orang tua agar terus selalu aktif memberikan 

arahan, bimbingan, motifasi serta pantauan kepada anak-anaknya untuk terus 

belajar Agama dan bisa menjalankan seluruh perintah dan menjauhi larangan 

Agama supaya siswa-siswi mempunyai Iman, Akhlak yang baik serta bisa terus 

meningkatkan prestasi pendidikannya. 

3. Untuk para penelitian selanjutnya, penulis mengharapkan bisa meneruskan 

penelitian ini dengan tidak hanya dari segi kognitif semata tapi bisa melihat dari 

segi afektif, maupun psikomotor siswa. 
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Lampiran 1 

DAFTAR NAMA SAMPEL PENELITIAN 

SISWA BERASRAMA 

No. Nama Siswa Kelas Jenis 

Kelamin 

Kode Nama Nilai 

Raport 
1 Ahmad Syamsuddin IX B L SA1 

80 

2 Chece Eenia Dewi IX C P SA2 95 

3 Dede Evis Salindri IX C P SA3 70 

4 Eka Ardiansyah IX B  L SA4 68 

5 Indah Perdana Putri IX C P SA5 81 

6 Irna Dwi Isnayanti IX C P SA6 77 

7 M. Alwi Al-Ghifari IX B L SA7 90 

8 M. Ibnu Zaman IX B L SA8 87 

9 Nur Halimah IX C P SA9 80 

10 Nur Indah Sarifah IX C P SA10 70 

11 Rendi Kurniawan IX B L SA11 79 

12 Salsabila Amalia IX C P SA12 74 

13 Tegar Ajiansyah  IX B L SA13 78 

14 Vebby Okta Mutia IX C P SA14 90 

15 Vine Ajeng Angkita 

Putri 

IX C P SA15 
85 
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DAFTAR NAMA SAMPEL PENELITIAN 

SISWA NON ASRAMA 

No. Nama Siswa Kelas Jenis 

Kelamin 

Kode Nama Nilai  

Raport 
1 Afifa Turrohmah IX C P SNA1 

78 

2 Anisa Mafula IX C P SNA2 81 

3 Anisa Septia Wijaya IX C P SNA3 93 

4 Anisa Setyarini IX C P SNA4 72 

5 Galang Pratama IX B L SNA5 90 

6 Kartika Kusuma Wardani IX C P SNA6 76 

7 Lailatul Fitriana IX C P SNA7 77 

8 M. Agung Ansori IX B L SNA8 85 

9 Muhammad Taufik Akbar IX B L SNA9 70 

10 Resa Lohita IX C P SNA10 76 

11 Septy Afdelia Rohmah IX C P SNA11 80 

12 Tori Julianda IX B L SNA12 73 

13 Tri Sinta Sari IX C P SNA13 75 

14 Vio Dwi Puspita IX C P SNA14 78 

15 Zirlyfia Azzahra IX C P SNA15 80 
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Lampiran 2 

UJI NORMALITAS HASIL BELAJAR SISWA  

BERASRAMA DAN NON ASRAMA 

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji Lilliefors. Langkah-langkah uji 

Lilliefors sebagai berikut : 

1.  Hipotesis 

 sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

 sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

2.  Taraf signifikan  0,05 

3.  Statistik Uji 

     

A. Kelas Eksperimen 

No Xi Xi-X bar Zi F(Zi) S(Zi) |F(Zi)-S(Zi) 

1 68 -12.2667 -1.53596 0.062274 0.066667 0.00439307 

2 70 -10.2667 -1.28554 0.099303 0.2 0.10069733 

3 70 -10.2667 -1.28554 0.099303 0.2 0.10069733 

4 74 -6.26667 -0.78468 0.216321 0.266667 0.05034527 

5 77 -3.26667 -0.40903 0.341257 0.333333 0.00792405 

6 78 -2.26667 -0.28382 0.388274 0.4 0.01172563 

7 79 -1.26667 -0.1586 0.43699 0.466667 0.02967662 

8 80 -0.26667 -0.03339 0.486682 0.6 0.11331842 

9 80 -0.26667 -0.03339 0.486682 0.6 0.11331842 

10 81 0.733333 0.091824 0.536581 0.666667 0.13008563 

11 85 4.733333 0.592682 0.723303 0.733333 0.0100304 

12 87 6.733333 0.843111 0.800417 0.8 0.00041674 
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Perhitungan : 

 =  

 40.35238095 

  63.78095238 

 

Mencari nilai  : 

    -1.535 

    -1.285 

    -0.784 

    

   

    

    

    0.091 

13 90 9.733333 1.218754 0.888531 0.933333 0.0448021 

14 90 9.733333 1.218754 0.888531 0.933333 0.0448021 

15 95 
14.73333 1.844826 0.967469 1 0.03253139 

∑x 1204 

X bar 80.26666667 

S 7.986297789 

S
2
 63.78095238 

Ltabel 0.173095629 

Lhitung 0.130085628 
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  1.218 

    

 

Mencari nilai  

Rumus  

0.066667 0.2 

0.266667 0.333333 

0.4 0.466667 

0.6 0.666667 

0.733333 0.8 

0.933333 1 

 

Mencari  

 = 0.062274 - 0.066667 = 0.00439307 

 = 0.099303 - 0.2 = 0.10069733 

 = 0.099303 - 0.2 = 0.10069733 

 = 0.216321 - 0.266667 = 0.05034527 

 = 0.341257 - 0.333333 = 0.00792405 

 = 0.388274 - 0.4 = 0.01172563 

 = 0.43699 - 0.466667 = 0.02967662 

 = 0.486682 - 0.6 = 0.11331842 
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 = 0.486682 - 0.6 = 0.11331842 

 = 0.536581 - 0.666667 = 0.13008563 

 = 0.723303 - 0.733333 = 0.0100304 

 = 0.800417 - 0.8 = 0.00041674 

 = 0.888531 - 0.933333 = 0.0448021 

 = 0.888531 - 0.933333 = 0.0448021 

 = 0.967469 - 1 = 0.03253139 

 

Kesimpulan : 

L Max   atau 

sehingga sampel berasal dari populasi berdistribusi 

normal.  
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B. Kelas Kontrol 

 

Perhitungan : 

 =  78.93333333 

 6.352352395 

  78.93333333 

No Xi Xi-X bar Zi F(Zi) S(Zi) |F(Zi)-S(Zi) 

1 70 -8.93333 -1.4063 0.079817 0.066666667 0.01315 

2 72 -6.93333 -1.09146 0.137535 0.133333333 0.004202 

3 73 -5.93333 -0.93404 0.175142 0.2 -0.02486 

4 75 -3.93333 -0.61919 0.267895 0.266666667 0.001228 

5 76 -2.93333 -0.46177 0.322123 0.4 -0.07788 

6 76 -2.93333 -0.46177 0.322123 0.4 -0.07788 

7 77 -1.93333 -0.30435 0.380431 0.466666667 -0.08624 

8 78 -0.93333 -0.14693 0.441595 0.6 -0.15841 

9 78 -0.93333 -0.14693 0.441595 0.6 -0.15841 

10 80 1.066667 0.167917 0.566676 0.733333333 -0.16666 

11 80 1.066667 0.167917 0.566676 0.733333333 -0.16666 

12 81 2.066667 0.325339 0.627538 0.8 -0.17246 

13 85 6.066667 0.955027 0.830218 0.866666667 -0.03645 

14 90 11.06667 1.742137 0.959258 0.933333333 0.025924 

15 93 14.06667 2.214403 0.986599 1 -0.0134 

∑x 1184 

X bar 1184 

S 78.93333333 

S
2
 6.352352395 

Ltabel 0.173095629 

Lhitung 0.113001876 
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Mencari nilai  : 

   -1.4063  

   -1.09146 

   -0.93404  

   -0.61919  

   -0.46177  

   -0.30435  

   -0.14693  

   0.167917 

   0.325339  

   0.955027  

   1.742137   

   2.214403 

 

Mencari nilai  

Rumus  

0.066 0,133 
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Mencari  

 = 0.079817 - 0.066666667 = 0.01315 

 = 0.137535 - 0.133333333 = 0.004202 

 = 0.175142 - 0.2 = -0.02486 

 = 0.267895 - 0.266666667 = 0.001228 

 = 0.322123 - 0.4 = -0.07788 

 = 0.322123 - 0.4 = -0.07788 

 = 0.380431 - 0.466666667 = -0.08624 

 = 0.441595 - 0.6 = -0.15841 

 = 0.441595 - 0.6 = -0.15841 

 = 0.566676 - 0.733333333 = -0.16666 

 = 0.566676 - 0.733333333 = -0.16666 

 = 0.627538 - 0.8 = -0.17246 

 = 0.830218 - 0.866666667 = -0.03645 

 = 0.959258 - 0.933333333 = 0.025924 

 = 0.986599 - 1 = -0.0134 

 

Kesimpulan : 

L Max   atau 

 sehingga sampel berasal dari populasi berdistribusi 

normal. 
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Lampiran 3 

UJI HOMOGENITAS  

Nilai Siswa Yang Berasrama Dan Siswa Nonasrama 

No. X 

(Berasrama) 

Y 

(Nonasrama) 

X
2 

Y
2 

1 80 78 6400 6084 

2 95 81 9025 6561 

3 70 93 4900 8649 

4 68 72 4624 5184 

5 81 90 6561 8100 

6 77 76 5929 5776 

7 90 77 8100 5929 

8 87 85 7569 7225 

9 80 70 6400 4900 

10 70 76 4900 5776 

11 79 80 6241 6400 

12 74 73 5476 5329 

13 78 75 6084 5625 

14 90 78 8100 6084 

15 85 80 7225 6400 

∑ 1204 1184 97534 94022 

 

Langkah pertama untuk mengetahui homogen atau tidaknya populasi di atas 

maka harus di ketahui terlebih dahulu varian dari kedua sampel tersebut dengan 

menggunakan rumus setandar deviasi karena varian itu adalah kuadrat dari setandar 

deviasi dengan menggunakan rumus sebagai berikut ;  

S=   

Keterangan : 

S  : Setandar Deviasi 

X  : Jumlah Nilai 

X
2  

: Jumlah Nilai Yang Telah dikuadratkan 
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N  : Jumlah Siswa 

S
2
  : Setandar Deviasi 

 

Dengan kriteria sebagai berikut : 

Diterima Ho jika Fhit < Fα v1 v2  

Ditolak Ho jika Fhit ≥ Fα v1 v2  

X (rata-rata X) = 80,266 

Y (rata-rata Y) = 78,933 

  S1=  

  S1=  

  S1=  

  S1=  

  S1=  

  S1=21,07 

 

  S2=  

  S2=  = 

  S2=  
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  S2=  

  S2=  

  S2= 21,04 

  Varian = S
2 

  
S1

2
= (21,07)

2
= 443,94 

  S2
2
= (21,04)

2
= 442,68 

  Uji Homogenitas menggunakan Uji F =  =  

  Populasi Homogen jika nilai Fhit < F α v1 v2 

  Populasi Tidak Homogen jika nilai Fhit  ≥ F α v1 v2 

 V1= n1-1 = 15-1 =14 

V2= n2-1 = 15-1 =14 

Dengan α = 0,05 maka F0,05 14 14 =(2,48) jadi karan Fhit < Fα v1 v2. atau 1,02 < 2,48. 

Maka dapat dikatakan bahwa varian kedua kelompok Homogen. 
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Lampiran 4 

UJI HIPOTESIS (Uji T) 

Sampel pada penelitian ini berasal dari populasi yang Homogen. Untuk varian homogen 

dengan menggunakan rumus : 

t =  

  

Keterangan : 

 t : Nilai Uji t 

 x : Nilai rata-rata X 

 y : Nilai rata-rata Y 

 N1 : Jumlah sampel X 

 N2 : Jumlah sampel Y 

 S1 : Varian X 

 S2 : Varian Y 

 SG : Standar Deviasi Gabungan 

 

Dengan db = (N1+N2-2) dan tarif signifikansi α 0,05 atau 5%  

Sebelum menghitung dengan menggunakan rumus diatas, terlebih dahulu mencari tahu SG 

(Setandar Deviasi Gabungan) dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

SG =  

SG =   

SG =  

SG =  

SG = 111,41 
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t =  

t =  

t =  

t =  

t =  

t = 0,15 

Dengan db= n1+n2-2 = 15+15-2=28 dan α =0,05. T0,05;28 =1,70 

Ternyata thit (0,15) < t α; db (1,70) maka Ho diterima. 
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Lampiran 5 

PEDOMAN WAWANCARA 

Topik   : Sekolah Asrama (Boarding School) 

Narasumber : Ibu. Sisma Rita (Wali Murid) 

Pewawancara : Tryas Rohmansyah 

Hari/Tanggal : Minggu, 02 April 2017 

 

Isi Pembicaraan : 

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang sekolah asrama (Boarding School) ? 

2. Apa pendapat Bapak/Ibu terhadap penerapan sistem sekolah berasrama 

(Boarding School) ? 

3. Menurut bapak/ibu apakah terdapat perbedaan dari siswa yang tinggal di 

asrama dengan siswa yang tidak tinggal di asrama ? 

4. Menurut Bapak/Ibu adakah kelebihan dan kekurangan dari sekolah 

berasrama (Boarding School) ? 

5. Apakah Bapak/Ibu setuju menyekolahkan anaknya di sekolah berasrama 

(Boarding School) ya/tidak! Jelaskan alasannya? 

6. Bagaimana cara Bapak/Ibu membimbing anak dalam bidang keagamaan ? 

Jawaban : 

1. Sekolah asrama yaitu sekolah yang memiliki fasilitas gedung yang 

dipergunakan untuk siswa-siswinya tinggal disekolah. Biasanya sekolah 

asrama dipisahkan antara laki-laki dan perempuan, kemudian biasanya 

sekolah asrama satu kamar ditempati siswa 5-8 orang Guru di sekolah 

berasrama biasanya merupakan Pembina asrama di sekolah tersebut. 
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2. Menurut saya sekolah asrama itu relatif bagus apabila sekolah tersebut 

menerapkan peraturan dan batasan-batasan yang jelas yang diperuntukan 

bagi siswa diasrama. Tapi jika perauran itu hanya diperuntukan bagi siswa 

junior, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diingikan seperti tindakan 

Bullying yang pernah saya dengan di televisi.  

3. Perbedan antara keduanya yang saya ketahui, siswa asrama lebih menonjol 

dalam ilmu keagamaan. Sedangkan siswa yang tinggal diluar asrama lebih 

menonjol dalam berbagai mata pelajaran, akan tetapi siswa non asrama 

kurang dalam ilmu agama. 

4. Kelebihan dari sekolah asrama adalah seuai dengan tujuan sekolah asrama 

yaitu untuk membentuk generasi  cerdas  dan berakhlak mulia yang sesuai 

dengan ajaran Islam .Akan tetapi dari kelebihan itu, siswa berasrama 

dengan berbagai macam peraturan yang harus di ikuti dan serangkaian 

kegiatan yang padat bisa saja membuat peserta didik  stress dan depresi. 

Itu bagi siswa yang tidak betah untuk tinggal diasrama. Dan tidak jarang 

juga orang lulusan sekolah asrama ada yang malah menjadi anak yang liar, 

tidak bisa diatur, bisa dikatakan jauh dari kata berbudipekerti. 

5. Menurut saya, saya tidak setuju untuk membiarkan anak saya tinggal 

diasrama, karna di usianya yang belum dewasa, saya sebagai orang tua 

haruslah bisa mengontrol dan mengurus keluarga kecil saya. Namun jika 

anak sudah dewasa dan ingin melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi 

barulah saya izinkan dia untuk tinggal di asrama.   
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6. Cara saya membimbing anak saya yaitu dengan cara mempercayakan 

bimbingan bidang keagamaan dengan yang lebih ahli, yaitu dengan 

mengantarkannya ke rumah Ustad, biasanya anak belajar mengaji, belajar 

tajwid, dan doa sehari-hari, dalam seminggu anak belajar terus, dengan 

waktu libur pada hari Jumat.  Kemudian ketika di rumah bimbingan yang 

saya berikan seperti mengarahkan yang baik dan buruk, memberi tahu 

kegiatan apa yang seharusnya dilakukan dan semestinya dilakukan. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Topik   : Sekolah Asrama (Boarding School) 

Narasumber : Bpk. Mahfud Sidiq (Tokoh Masyarakat) 

Pewawancara : Tryas Rohmansyah 

Hari/Tanggal : Minggu, 02 April 2017 

 

Isi Pembicaraan : 

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang sekolah asrama (Boarding School) ? 

2. Apa pendapat Bapak/Ibu terhadap penerapan sistem sekolah berasrama 

(Boarding School) ? 

3. Menurut bapak/ibu apakah terdapat perbedaan dari siswa yang tinggal di 

asrama dengan siswa yang tidak tinggal di asrama ? 

4. Menurut Bapak/Ibu adakah kelebihan dan kekurangan dari sekolah 

berasrama (Boarding School) ? 

5. Apakah Bapak/Ibu setuju menyekolahkan anaknya di sekolah berasrama 

(Boarding School) ya/tidak! Jelaskan alasannya? 

Jawaban : 

1. Sekolah asrama adalah sekolah yang menyediakan fasilitas berupa tempat 

tinggal yang diperuntukan bagi anak didiknya, guru sekaligus pendidik dia 

juga berperan sebagai orang tua bagi anak-anaknya yang tinggal diasrama. 

2.  Menurut saya sekolah asrama adalah salah satu alternatif bagi anak-anak 

yang ingin sekolah yang ditempat berkualitas akan tetapi terkendala 

dengan jarak yang jauh. Jika dipikirkan, dibandingkan anak tinggal kos 

lebih baik saya menitipkan anak saya diasrama dengan pengawasan yang 

jelas.  
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3.  Perbedaan dari siswa berasrama degan nonasrama yaitu biasanya siswa 

diasrama biasanya unggul dalam urusan keagamaan dibandingkan siswa 

yang tidak tinggal diasrama.  

4. Menurut saya lebih banyak terdapat manfaatnya dibandingkan 

mudhorotnya. Beberapa manfaat yang diperoleh dari sekolah berasrama 

diantaranya yaitu anak akan lebih bisa mandiri di berbagai kegiatan, 

kemudian anak akan  lebih banyak mendapatkan waktu belajar dalam 

asrama, dan ia juga bisa belajar bersosialisasi dengan teman sejawat yang 

tinggal diasrama. Selanjutnya beberapa kekurangan yang ada di sekolah 

asrama menurut saya adalah waktu berkumpul dengan keluarga jadi  

berkurang, karna anak tinggal di asrama dan hanya waktu-waktu tertentu 

saja anak diperbolehkan untuk pulang kerumah untuk bertemu dengan 

orang tua, sehingga sering kali rasa rindu dan kangen terhadap anak sering 

muncul. Kekurangan yang lainnya yaitu saya merasa kasihan dengan anak 

saya ketika ia pulang, ia mengeluh dengan penyakit gatal-gatal yang 

ditularkan dengan anak yang lain, sehingga setiap kali pulang kerumah 

saya selalu membawanya kedokter.  

5.  Setuju, karna lebih banyak terdapat manfaatnya dibandingkan 

mudhorotnya. Karna saya juga pernah merasakan sekolah diasrama yang 

tinggal dengan teman yang berasal dari berbagai asal daerah dan suku. 

Setidaknya anak saya dapat merasakan apa yang pernah saya rasakan dan 

dapat mengambil nilai-nilai kebaikan yang ada disekitarnya. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Topik   : Sekolah Asrama (Boarding School) 

Narasumber : Bpk. Andhika Saputra (Wali Murid) 

Pewawancara : Tryas Rohmansyah 

Hari/Tanggal : Kamis, 06 April 2017 

 

Isi Pembicaraan : 

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang sekolah asrama (Boarding School) ? 

2. Apa pendapat Bapak/Ibu terhadap penerapan sistem sekolah berasrama 

(Boarding School) ? 

3. Menurut bapak/ibu apakah terdapat perbedaan dari siswa yang tinggal di 

asrama dengan siswa yang tidak tinggal di asrama ? 

4. Menurut Bapak/Ibu adakah kelebihan dan kekurangan dari sekolah 

berasrama (Boarding School) ? 

5. Apakah Bapak/Ibu setuju menyekolahkan anaknya di sekolah berasrama 

(Boarding School) ya/tidak! Jelaskan alasannya? 

Jawaban : 

1. Menurut saya sekolah asrama adalah sekolah yang memiliki fasilitas 

tempat tinggal dan siswa dapat berinteraksi dengan teman dan guru 

mereka selama 24 jam. Terdiri dari gudung asrama dan gedung sekolah 

yang memilik letak tidak terlalu jauh untuk ditempuh dengan berjalan 

kaki. 

2. Menurut saya sekolah asrama itu relatif bagus apabila sekolah tersebut 

menerapkan peraturan dan batasan-batasan yang jelas yang diperuntukan 

bagi siswanya maupun guru dan pengasuh diasrama. 



99 

 

 

3. Perbedaa yang paling menonjol diantara keduanya yaitu, biasanya siswa 

asrama menjalani hidupnya lebih teratur dibandingkan siswa yang tidak 

berasrama. dalam hal informasi tentang teknologi siswa asrama lebih 

terbelakang dibandingkan dengan siswa yang tinggal diluar asrama. 

4. Kelebihan dari sekolah berasrama diantaranya yaitu: 

a. Belajar bersosialisasi, berbagi dengan orang lain. 

b. Belajar bertoleransi dan menghargai orang lain. 

c. Jam tidur dan belajar lebih teratur. 

Sedangkan kekurangan dari sekolah berasrama adalah ; 

a. Terlalu banyak peraturan sehingga membuat siswanya merasa 

terkekang. 

b. Sering timbul rasa bosan dan jenuh tinggal diasrama apabila anak tidak 

betah, serta resiko kehilangan barang lebih besar. 

5. Saya sangat setuju dengan menyekolahkan anak saya diasrama karna ia 

bisa terbebas dengan pergaulan di era maju ini, sehingga ia bisa 

meminimalisir pengaruh pergaulan negatif yang ada dalam kehidupan 

sehari-hari. Setidaknya dia tidak terlalu terjerumus dalam pergaulan bebas 

dan paham dengan ilmu akhirat seperti ibadah dan muamalahnya.  
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PEDOMAN WAWANCARA 

Topik   : Pembinaan Siswa Asrama  

Narasumber : Vebby Okta Mutia (Siswa Asrama) 

Pewawancara : Tryas Rohmansyah 

Hari/Tanggal : 29 April 2017 

 

Isi Pembicaraan : 

1. Apakah alasan kamu memilih untuk tinggal di asrama? 

2. Apakah keuntungan yang kamu dapat selama tinggal di asrama ? 

3. Apakah kekurangan yang kamu dapat  selama tinggal di asrama ? 

4. Apakah kamu pernah mendapat kesulitan ketika tinggal di asrama ? 

5. Adakah saran/masukan anda untuk kemajuan sekolah asrama ini ? 

Jawaban : 

1. Karna saya dapat belajar apa saja yang saya tidak dapat di luar asrama. 

2. Kuntungan yang saya dapat selama tinggal di asrama yaitu, saya lebih bisa 

memahami  sifat-sifat yang terdapat pada kawan-kawan di asrama, 

kemudian saya bisa belajar bersosialisasi, dan berbagi dengan orang lain. 

Tinggal di asrama membuat saya belajar untuk hidup lebih teratur, dan 

mandiri. 

3. Kekurangan dari tinggal di asrama diantaranya yaitu terbatasnya informasi 

yang berasal dari luar asrama, di asrama saya tidak mendapatkan media 

hiburan yang ada, seperti Televisi, Handphone, dan tidak bisa mengakses 

internet walaupun sekarang bisa didapatkan dengan mudah. 
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4. Kesulitan selama saya tinggal di asrama diantaranya yaitu : kegiatan di 

asrama yang begitu padat sehingga membuat saya kurang fokus dalam 

bidang pelajaran tertentu, dan saya pernah kehilangan barang milik 

pribadi, yang digunakan oleh penghuni asrama yang lain tanpa seizing 

saya. 

5. Untuk pembina maupun pengurus asrama hendaknya mengurangi 

kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalam asrama. Hendaknya Pembina 

asrama memberikan informasi-informasi yang berasal dari luar asrama 

yang dapat dibaca oleh seluruh siswa yang tinggal di asrama. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Topik   : Pembinaan Siswa Asrama  

Narasumber : Tegar Ajiansyah (Siswa Asrama) 

Pewawancara : Tryas Rohmansyah 

Hari/Tanggal : 29 April 2017 

 

Isi Pembicaraan : 

1. Apakah alasan kamu memilih untuk tinggal di asrama? 

2. Apakah keuntungan yang kamu dapat selama tinggal di asrama ? 

3. Apakah kekurangan yang kamu dapat  selama tinggal di asrama ? 

4. Apakah kamu pernah mendapat kesulitan ketika tinggal di asrama ? 

5. Adakah saran/masukan anda untuk kemajuan sekolah asrama ini ? 

Jawaban : 

1. Alasan saya memilih tinggal di asrama yaitu  karena tinggal di asrama 

lebih teratur, lebih terarah, dan terkondisi dengan adanya pengurus dan 

pembina asrama. 

2. Keuntungan yang saya dapat selama tinggal di asrama yaitu rasa 

kebersamaan antara penghuni asrama yang menjadikan penghuni asrama 

satu dengan yang lain menjadi seperti sodara kandung, sehingga bisa 

saling mengingatkan, saling menghargai, dan menyayangi. 

3. Kekurangan tinggal di asrama menurut saya yaitu, masalah minim yang 

terjadi seperti tertukarnya pakaian antara penghuni asrama, dan 

maksimalnya seperti kehilangan berbagai benda karena digosop, gosop  

sendiri memiliki arti mengambil barang milik orang lain tanpa 
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sepengetahuan pemiliknya, dan mengembalikannya kembali setelah 

digunakan. 

4. Kesulitan yang saya dapat selama tinggal di asrama yaitu ketika 

mendapatkan teman sekamar yang nakal atau susah diatur, karna ketika 

dia melakukan sebuah pelanggaran secara tidak langsung akan 

mempengaruhi penghuni asrama yang lain. 

5. Saran dan masukan untuk penghuni asrama yaitu, kepada seluruh 

penghuni asrama diharapkan tidak membentuk kelompok-kelompok kecil 

atau membentuk Firqoh yang berdampak pada terbatasnya ruang sosial 

antara penghuni asrama satu dengan yang lain. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Topik   : Pembinaan Siswa   

Narasumber : Kartika Kusuma Wardani (Siswa Non Asrama) 

Pewawancara : Tryas Rohmansyah 

Hari/Tanggal : 01 Mei 2017 

 

Isi Pembicaraan : 

1. Apakah alasan kamu memilih untuk tinggal di luar asrama? 

2. Apakah keuntungan yang kamu dapat selama tinggal di luar asrama ? 

3. Apakah kekurangan yang kamu dapat  selama tinggal di luar asrama ? 

4. Apakah kamu pernah mendapat kesulitan ketika tinggal di luar asrama ? 

5. Adakah saran/masukan anda untuk kemajuan sekolah asrama ini ? 

Jawaban : 

1. Alasan saya memilih tinggal diluar asrama adalah agar saya mendapatkan 

kasih sayang orang tua secara sepenuhnya, dan alasan lainnya karena 

sekolah di asrama itu memiliki serangkaian kegiatan yang padat dan 

peraturan-peraturan yang harus dipenuhi oleh seluruh siswanya, dan sangsi 

yang siap diterima apabila siswa melanggar peraturan-peraturan tersebut. 

2. Keuntungan yang saya dapat selama tinggal dengan orang tua yaitu saya 

mendapatkan kasih sayang secara langsung, sehingga timbul semangat 

dalam belajar karena keluarga selalu mendukung dan selalu berada 

disamping saya. Kemudian saya lebih mudah mendapatkan fasilitas-

fasilitas yang tidak ada di dalam asrama, seperti wifi geratis, handphone, 

dan televisi. 
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3. Kekurangan yang saya dapat selama ini yaitu saya tidak bisa mendapatkan 

ilmu yang sama dengan apa yang diperoleh siswa asrama, dan waktu 

belajar jadi kurang teratur karena lebih banyak bermain. 

4. Kesulitan yang saya dapati seperti ketika hendak belajar saya sering 

merasa terganggu dengan suara alat komunikasi seperti handphone, 

televise, maupun dari keluarga sendiri yang seperti keluarga yang sedang 

mendengarkan musik atau melakuka kegiatan lainnya, karna saya belajar 

memerlukan ketenangan dan konsentrasi yang tinggi. 

5. Sekolah asrama itu bagus, akan tetapi yang perlu saya sampaikan adalah 

bagaimana ketika siswa asrama itu bisa saling mengerti dan menghargai 

antara perbedaan yang terdapat dalam sekitarnya.  
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PEDOMAN WAWANCARA 

Topik   : Asrama   

Narasumber : Syahid Mujib Rohman (Pembina Asrama)  

Pewawancara : Tryas Rohmansyah 

Hari/Tanggal : 02 Mei 2017 

 

Isi pembicaraan : 

1. Bagaimana gambaran siswa yang tinggal di asrama dan yang tidak 

berasrama ? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembinaan siswa di asrama ? 

3. Bagaimana tugas Pembina asrama dan OSPM itu sepeti apa ketika tinggal 

di asrama ? 

4. Apa saja kendala yang ditemukan dalam pembinaan siswa asrama ? 

5. Apakah sangsi yang diberikan kepada siswa jika ia melanggar peraturan 

yang sudah ada ?  

Jawaban : 

1.  Bagi siswa berasrama proses pembelajaran dilakukan dari mereka bangun 

pagi untuk melaksanakan shalat subuh, hingga tiba saat jam tidur untuk 

seluruh siswa, piket kebersihan asrama bersama, makan bersama, mengaji 

bersama, hampir seluruh kegiatan dilakukan secara bersama-sama di 

komplek asrama.  

Siswa non asrama adalah siswa yang tinggal bersama orang tua dirumah, 

untuk siswa non asrama mereka bisa mendapatkan fasilitas yang terdapat 
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diluar sekolah, misalkan Wifi gratis yang berada ditaman yang ditujukan 

bagi para masyarakat dalam program TuBaBa Cerdas, menonton televisi, 

mengikuti bimbingan belajar, bahkan dapat bersosialisasi dengan 

siapapun, dan bisa mendapatkan ilmu dimanapun dan kapanpun, serta 

mereka bisa mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua secara 

langsung. 

2. Pembina asrama adalah para alumni yang telah menyelesaikan studinya di 

tingkatan MA (Madrasah Aliyah) yang diwajibkan untuk mengabdikan 

dirinya selama 1 tahun di sekolah tersebut, tugasnya yaitu untuk 

membantu  mendampingi para siswa dalam menjalankan tugas belajar, 

mengarahkan dan membimbing dalam segala kegiatan yang ada di dalam 

asrama. Adanya Oganisasi Santri Pondok Moderen (OSPM) yang 

memberikan bimbingan serta pengawasan yang dipercayakan oleh santri-

santri kelas 2 Aliyah, didalamnya terdiri dari berbagai bagian, seperti 

bagian keamanan, bagian Bahasa, bagian K3(kebersihan, kerapian, 

keindahan), bagian kesehatan, dan lain-lainnya. Pembinaan siswa di 

asrama adalah dengan cara pengotrolan tata tertib, kaka asuh, serta santri 

yang tergabung didalam OSPM. Menurut saya tugas Pembina yang 

pertama adalah memberikan contoh yang baik kepada penghuni asrama, 

sehingga ia dijadikan sebagai panutan dalam kehidupan sehari-hari, 

sehingga dapat menghidupkan karakter siswanya sesuai dengan Islam.     

3. Tugas Pembina asrama yaitu shalat besama siswa, membimbing dalam 

kegiatan outdoor siswa, belajar bersama siswa, memberikan bimbingan 
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rohani di pagi hari, mengontrol siswa agar taat peraturan. Tugas untuk 

OSPM (Organisasi Pondok Moderen) sendiri yakni membantu tugas dari 

Pembina asrama seperti mengontrol siswa asrama dalam mentaati 

peraturan yang ada. Seperti halnya akan memberikan sanksi/hukuman bagi 

siswa asrama yang keluar komplek asrama tanpa izin, dan memberikan 

hukuman bagi yang tidak ikut shalat berjamaah di masjid yang tersedia di 

asrama. Serta tugas lainnya yaitu memberikan bimbingan Bahasa Arab dan 

Inggris kepada seluruh siswa di asrama, mengatur keamanan kompleks 

asrama di waktu-waktu tertentu. 

4. Masalah yang susah diatasi oleh Pembina asrama terhadap siswa adalah 

masalah keluarga mereka, seperi perceraian, siswa akan berubah dan tidak 

bisa fokus dalam mata pelajaran, dan biasanya susah diatur karena terlalu 

banyak fikiran yang seharusnya tidak mereka fikirkan. Kemudian masalah 

yang kedua ialah dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa 

asrama kelas 2 (dua) Aliyah, karna siswa tersebut telah diberikan 

kepercayaan untuk membantu Pembina asrama dalam menjalankan tugas-

tugasnya atau dalam kata lain siswa yang tergabung dalam OSPM adalah 

tangan kanan dari Pembina asrama (orang kepercayaan). Sehingga bagi 

siswa kelas 2 Aliyah yang terbukti melaksanakan pelanggaran maka Ia 

akan mendapatkan teguran dan hukuman langsung oleh Pembina asrama. 

5. Sanksi dari pelanggara peraturan asrama dengan teguran lisan, peringatan 

tertulis dalam bentuk surat pernyataan sampai 3 kali dan diketahui oleh 

orang tua. Apabila termasuk kedalam pelanggaran berat maka akan 
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dikembalikan kepada orang tua, karna orang tua adalah orang yang 

pertama dan utama dalam mendidik anak. Bagi pelanggaran-pelanggaran 

kecil OSPM akan memberikan hukuman seperti Push up, skot jump, atau 

lari keliling lapangan. Dan bagi pelanggaran bersifat sedang maka 

pelangar akan di potong rambutnya (Botak), diskors, maupun disuruh 

untuk membersihkan kamar mandi. Dan bagi pelanggaran bersifat berat, 

pelanggar bisa terkena hukuman cambuk di bagian betis, atau telapak 

tangan, bahkan sampai dikembalikan kepada orang tua. 
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MTK 

1 Ahmad Syamsuddin IX B 72 80 75 82 80 77 80 75 80 90 87 75 953 

2 Bagas Adi Saputra IX B 77 75 75 77 70 70 75 77 79 65 65 77 882 

3 Eka Ardiansyah IX B 72 80 77 75 68 80 80 75 75 80 77 67 906 

4 Fajar Nur Hidayat IX B 77 82 77 65 72 75 82 75 80 79 72 80 916 

5 Galang Pratama IX B 82 75 72 67 70 80 75 77 70 67 90 75 900 

6 Ginanjar Rizqi Fitriadi IX B 77 75 90 77 65 82 75 77 75 80 65 75 913 

7 Guna Sultan Iggosal IX B 70 75 65 72 60 75 77 75 77 75 80 67 868 

8 M. Ibnu Zaman IX B 80 75 80 90 87 75 80 82 72 75 79 75 950 

9 M. Syarif Hidayatullah IX B 75 77 79 65 65 77 77 80 90 67 90 80 922 

10 Mahfud Nur Asraf IX B 80 75 75 80 77 67 67 80 65 75 78 80 899 

11 M. Agung Ansori IX B 82 75 80 79 72 80 75 77 80 80 65 77 922 

12 M. Alwi Al-Ghifari IX B 75 77 70 67 90 75 80 75 80 90 87 75 941 

13 M. Bintang Anindita IX B 75 77 75 80 65 75 75 77 79 65 65 77 885 

14 M. Taufik Akbar IX B 77 75 77 75 80 67 80 75 75 80 77 67 905 

15 Rendi Kurniawan IX B 80 82 72 75 79 75 82 75 80 79 72 80 931 

16 Riski Pramudita IX B 77 80 90 67 90 80 75 77 70 67 90 75 938 

17 Tegar Ajiansyah IX B 67 80 65 75 78 80 75 77 75 80 65 75 892 

18 Tori Julianda IX B 75 77 80 80 65 77 77 75 77 75 80 67 905 
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1 Afifa Turrohmah IX C 75 77 70 67 78 80 75 80 80 75 80 90 927 

2 Anisa Maf'ula IX C 75 77 75 80 81 75 77 79 75 77 79 65 915 

3 Anisa Septia Wijaya IX C 75 77 70 67 93 80 75 75 80 75 80 90 937 

4 Anisa Septyarini IX C 80 75 80 90 72 82 75 80 75 77 79 65 930 

5 Ayu Wandira IX C 75 77 79 65 65 75 77 70 80 75 75 80 893 

6 Chece Ernia Dewi IX C 80 75 75 80 95 75 77 75 82 75 80 79 948 

7 Dede Evis Salindri IX C 82 75 80 79 70 77 75 77 75 77 70 67 904 

8 Indah Perdana Putri IX C 75 77 70 67 81 80 82 72 75 77 75 80 911 

9 Irna Dwi Isnayanti IX C 75 77 75 80 82 77 80 90 77 75 77 75 940 

10 Kartika Kusuma Wardani IX C 77 75 77 75 76 67 80 65 80 82 72 75 901 

11 Lailatul Fitriana IX C 80 82 72 75 77 75 77 80 77 80 90 67 932 

12 Leni Mulyani IX C 77 80 90 67 65 80 70 70 75 80 65 75 894 

13 Maratul Hamidah IX C 67 80 65 75 65 80 65 75 75 77 80 80 884 

14 Miratun Khoiriah IX C 75 77 80 80 75 77 80 80 80 75 80 90 949 

15 Nur Halimah IX C 80 75 70 90 80 75 70 90 75 77 79 65 926 

16 Nur Indah Syarifah IX C 75 77 79 65 70 77 79 65 80 75 75 80 897 

17 Putri Radila Ingeswari IX C 80 75 75 80 62 75 75 80 82 75 80 79 918 

18 Resa Lohita IX C 82 75 80 79 76 75 80 79 75 77 70 67 915 

20 Salsabila Amalia IX C 75 77 70 67 74 77 70 67 75 77 75 80 884 

21 Septy Afdelia Rohmah IX C 75 77 75 80 80 77 75 80 77 75 77 75 923 

22 Syifa Khusnul Hayana IX C 80 90 67 65 87 80 90 67 80 82 72 75 935 
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23 Tri Sinta Sari IX C 67 80 65 75 75 67 80 65 75 77 79 75 880 

24 Ully Sukma Aulia IX C 75 77 80 80 65 75 77 80 80 75 75 80 919 

25 Vebby Okta Mutia IX C 80 75 70 90 90 80 75 70 82 75 80 82 949 

26 Vine Ajeng Angkita Putri IX C 75 77 79 65 85 75 77 79 75 77 70 75 909 

27 Vio Dwi Puspita IX C 80 75 75 80 78 80 75 75 75 77 75 75 920 


