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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemampuan dalam berbicara merupakan salah satu kemampuan 

berbahasa yang perlu dimiliki oleh seseorang, kemampuan ini bukanlah 

kemampuan yang diwariskan secara turun temurun, walaupun pada dasarnya 

secara alamiah manusia dapat berbicara. Namun, kemampuan berbicara 

memerlukan latihan dan pengarahan atau bimbingan yang intensif. 

Dari kenyataan berbahasa, menurut Arsjad dan Mukti seseorang lebih 

banyak berkomunikasi secara lisan dibandingkan dengan cara lain. Lebih dari 

separuh waktu kita digunakan untuk berbicara dan mendengarkan dan 

selebihnya barulah untuk menulis dan membaca. 1  Sebagai anggota 

masyarakat, secara alamiah seseorang mampu berbicara. Namun dalam situasi 

formal sering timbul rasa gugup, sehingga gagasan yang dikemukakan 

menjadi tidak teratur dan akhirnya bahasannya pun menjadi tidak teratur. 

Bahkan ada yang tidak berani berbicara. 

Salah satu ragam berbicara yang sering digunakan dari dulu sampai 

sekarang adalah pidato. Dalam penataran-penataran, dalam peringatan-

peringatan, dalam seminar-seminar, dalam perayaan-perayaan, pidato sering 

digunakan. Seseorang yang memiliki kemampuan berpidato dalam forum-

forum tersebut, biasanya mendapatkan tempat dihati para pendengarnya. 

Itulah sebabnya banyak orang yang ingin berusaha untuk memiliki 

ketrampilan berbicara dengan baik agar sanggup menyampaikan pidato di 

hadapan massa dengan baik pula.2 Allah berfirman dalam surat Al-imran ayat 

104: 

َتُكنْ 
ۡ
نُكۡم أُمَّ  ول َمۡعُرو ٍة ّمِ

ۡ
ُمُروَن بِٱل

ۡ
َۡريِ َوَ�

ۡ
ُعوَن ِإَىل ٱخل

ۡ
ُمنَكرِۚ َوأُْولَِٰٓئَك َيد

ۡ
َهۡوَن َعِن ٱل

ۡ
ِف َويـَنـ

ِلُحوَن 
ۡ
ُمف

ۡ
 )١٠٤(ُهُم ٱل

                                                 
1 Maidar G. Arsjad dan Mukti, Pembinaan Kemampuan Berbicara Bahasa Indonesia, 

Jakarta: Erlangga, 1991, h.1 
2 Ibid, h.53. 
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Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang ma´ruf dan mencegah dari yang munkar; 

merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.S. Al imran: 4 :104)3 

Sekarang ini, pengetahuan dan ketrampilan berpidato sudah banyak 

diajarkan secara teoritis dan praktis di lembaga-lembaga pendidikan baik 

formal maupun non formal, terutama di Pondok-pondok Pesantren. Karena 

semakin disadari pidato mempunyai peranan yang amat penting bagi 

kehidupan manusia, bahkan ia sudah menjadi bagian dari kebutuhan hidup 

manusia di era globalisasi informasi ini. 

Sejauh ini lembaga pendidikan non formal yang telah memasukan 

kegiatan berpidato salah satunya adalah Pondok Pesantren Raudlatul Hidayah.  

Kegiatan khitobah di Pondok Pesantren Raudlatul Hidayah ini dilakukan 

secara rutin dan intens, dikatakan rutin bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan 

secara rutin yaitu mingguan pada malam Jum’at. Dan intens merupakan 

tingkat keseringan santri mengikuti kegiatan khitobah. 

Pondok Pesantren adalah salah satu bentuk lembaga pendidikan dan 

keagamaan yang ada di Indonesia. Secara lahiriyah , Pondok Pesantren pada 

umumnya merupakan suatu komplek bangunan yang terdiri dari rumah kyai, 

masjid, pondok tempat tinggal para santri dan ruangan belajar. Disinilah para 

santri tinggal selama beberapa tahun belajar langsung dari kyai dalam hal ilmu 

agama. Meskipun dewasa ini Pondok Pesantren telah tumbuh dan berkembang 

secara bervariasi.4 

Pondok Pesantren juga berarti suatu lembaga pendidikan dan 

pengajaran agama islam yang pada umumnya pendidikan dan pengajaran 

tersebut diberikan dengan cara non klasikal, tetapi dengan sistem bandongan 

dan sorogan. Dimana seorang kyai mengajar santri-santri berdasarkan kitab-

kitab yang tertulis dalam bahasa Arab oleh ulama-ulama besar sejak abad 

                                                 
3Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1999, h. 

64. 
4 Ridlwan Nasir, Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal: Pondok Pesantren Di Tengah 

Arus Perubahan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, h. 81. 
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pertengahan, sedang para santri biasanya tinggal dalam pondok atau asrama 

dalam pesantren tersebut.5 

Sejalan dengan perubahan dan perkembangan zaman, pesantren 

sebagai komunitas dan sebagai lembaga pendidikan yang besar jumlahnya dan 

luas penyebarannya di berbagai pelosok tanah air telah banyak memberikan 

saham dalam pembentukan manusia indonesia yang religius. 

Dari kenyataan-kenyataan diatas, pesantren sebagai lembaga 

pendidikan keagamaan juga sebagai lembaga sosial yang pada dasarnya dapat 

berperan aktif dan berpartisipasi nyata dalam pembangunan dan 

pengembangan masyarakat. 6  oleh karena itu santri sebagai sosok yang 

nantinya akan terjun ketengah-tengah masyarakat, dimana orang-orang akan 

memberi kepercayaan kepadanya. Oleh karena itu pembentukan mental yang 

sehat dan kuat dalam pesantren harus ditanamkan sebaik mungkin dengan cara 

melakukan kegiatan yang bersifat religious, santri akan mengenali dirinya dan 

mengetahui aturan-aturan serta tanggung jawabnya di masyarakat. 

Dalam Pondok Pesantren juga diperhatiakan tingkah laku moralnya 

secara teliti. Kepada santri ditanamkan perasaan kewajiban dan tanggung 

jawab untuk melestarikan pengetahuan mereka tentang islam kepada orang 

lain, mencurahkan waktu dan tenaganya untuk belajar terus menerus 

sepanjang hidup.7 

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pidato mempunyai 

fungsi sosial yang amat penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu 

keterampilan berpidato sangat perlu dimiliki oleh setiap orang di era 

globalisasi informasi sekarang ini terutama bagi yang berkecimpung dalam 

kegiatan politik, birokrasi dan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Apalagi 

bagi para pemimpin dan tokoh-tokoh masyarakat yang kini semakin banyak 

                                                 
5 Ibid, h. 81. 
6Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam,Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

1992, h. 191. 
7 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai, Jakarta: 

LP3ES, 1982, h. 21-22. 
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dituntut dalam melakukan kegiatannya dengan memanfaatkan jasa komunikasi 

massa. 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu bagi setiap orang belajar pidato 

untuk menumbuhkan harapan-harapan, menanamkan keyakinan, 

memunculkan inspirasi dan membangkitkan semangat pendengar sebagai 

refleksi perilaku sosial kegamaan. Oleh karena itu Pondok Pesantren sebagai 

pencetak generasi muslim harus mampu mengembangkan dan menemukan 

sistem pidato yang efektif, sehingga dapat menumbuhkan minat belajar pidato 

atau khitobah dikalangan umat islam khususnya generasi muda. 

Pondok Pesantren Raudlatul Hidayah sebagai lembaga pendidikan dan 

pengajaran agama islam diharapkan mampu memberikan pembinaan religious 

atau pembinaan keagamaan kepada santri. Karena pendidikan bukan hanya 

berarti pewarisan nilai-nilai budaya berupa kecerdasan dan keterampilan dari 

generasi tua kepada generasi muda, tetapi juga berarti mengembangkan 

potensi-potensi individu untuk kegunaan individu itu sendiri dan selanjutmya 

untuk kebahagiyaan masyarakat.8 Dalam hal ini santri diharapkan memiliki 

sikap sosial keagamaan atau perilaku sosial keagamaan yang lebih 

dikarenakan mereka juga menerima materi agama yang lebih pula, sehingga 

pembinaan perilaku sosial keagamaan lebih bisa efektif. 

Berangkat dari uraian latar belakang permasalahan di atas, peneliti 

akan mengangkat permasalahan ini yaituPengaruh Intensitas Mengikuti 

Kegiatan Khitobah Terhadap Perilaku Sosial Keagamaan santri di Pondok 

Pesantren Raudlatul Hidayah Desa Kedunggading Kecamatan Ringinarum 

Kabupaten Kendal. 

 

 

 

 

 

                                                 
8  Hasan langgulung, Manusia dan Pendidikan: Suatu Analisa Psikologi, Filsafat dan 

Pendidikan, Jakarta: PT Al Husna Zikra, 1995, h. 261. 
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B. Alasan Pemilihan Judul 

Alasan Pemilihan Judul antara lain adalah : 

1. Masih banyaknya santri yang kurang memiliki jiwa sosial 

keagamaan ketika sudah berada di masyarakat. 

2. Diharapkan dengan mengikuti kegiatan khitobah menjadikan santri 

memiliki kepribadian yang lebih baik dari sebelumnya. 

3. Keinginan untuk mengerti sejauh mana pengaruh intensitas 

mengikuti kegiatan khitobah terhadap perilaku sosial keagamaan 

santri di pondok pesantren Raudlatul Hidayah. 

C. Telaah Pustaka 

Pertama,Skripsi Shofa Kuni Silfiati, yang berjudul Pengaruh Intensitas 

Mengikuti Kegiatan Keagamaan Terhadap Perilaku Sosial Islami Siswa Kelas 

XI MA AL HADI girikusumo mranggen demak tahun pelajaran 2014/2015, 

UIN Walisongo, Semarang 2015. Kesimpulan dari penelitian di atas adalah 

terdapat pengaruh yang positif antara variabel intensitas mengikuti kegiatan 

keagamaan (x) terhadap perilaku sosial islami siswa (y) sebesar 0,677 atau 

45,83%. Dibuktikan dengan persamaan regresi y = 20,113 + 0,677X dan hasil 

varian regresi Fhitung = 25,386 lebih besar dari pada Ftabel = dengan taraf 

signifikan 1% yaitu Ftabel = 7,562 berarti signifikan, Fhitung = 25,386 lebih 

besar dari pada Ftabel dengan taraf signifikan 5% yaitu Ftabel = 4,171 berarti 

signifikan.9 

Kedua, Skripsi Ismaunah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2010, yang berjudul Pengaruh 

Kecerdasan Emosional terhadap Perilaku Sosial Santri di Pondok Pesantren 

Tahaffudzul Qur‟an Ngaliyan Semarang. Kesimpulan dari penelitian di atas 

adalah ada pengaruh yang positif antara kecerdasan emosional terhadap 

perilaku sosial santri di Pondok Pesantren Tahaffudzul Qur‟an Ngaliyan, 

                                                 
9 Shofa Kuni Silfiati,Pengaruh Intensitas Mengikuti Kegiatan Keagamaan Terhadap 

Perilaku Sosial Islami Siswa Kelas XI MA AL HADI girikusumo mranggen demak tahun pelajaran 
2014/2015, UIN Walisongo, Semarang 2015. 
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yaitudengan nilai Freg sebesar 12,035 ternyata lebih besar dari Ft, pada taraf 

5% sebesar 4,00 maupun 1% sebesar 7,08.10 

Ketiga, Skripsi ST. Mastuah, Fakultas Agama Islam Unwahas 

Semarang 2010, yang berjudul Pengaruh Bimbingan Konseling dalam 

Pembinaan Akhlak Siswa Terhadap Perilaku Keagamaan Siswa Madrasah 

Ibtidaiyah Khoiriyah Carikan Kayen Kabupaten Pati Tahun Pelajaran 

2008/2009. Kesimpulan dari penelitian di atas adalah ada pengaruh yang 

positif antara Bimbingan Konseling terhadap Perilaku Keagamaan Siswa 

Madrasah Ibtidaiyah Khoiriyah Carikan Kayen Kabupaten Pati, yaitu dengan 

diperolehnya hasil penghitungan ro = 0.514, lebih besar dari rt = 5% (0,349) 

dan rt = 1% (0,449) artinya nilai r observasi lebih besar dibanding dengan 

nilai r dalam tabel.11 

Penelitian di atas relevan dengan penelitian ini, adapun persamaan 

penelitian ini dengan penelitian Shofa Kuni Silfiati, Ismaunah adalah sama-

sama membahas tentang perilaku social dan ST. Mastuah membahas tentang 

perilaku keagamaan, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini membahas 

tentang perilaku sosial keagamaan. Selain itu juga berbeda tentang variabel 

yang mempengaruhinya, penelitian Shofa Kuni Silfiati membahas Pengaruh 

intensitas mengikuti kegiatan keagamaan. penelitian Ismaunah membahas 

pengaruh kecerdasan emosional, dan Penelitian ST. Mastuah membahas 

tentang Bimbingan Konseling dalam Pembinaan Akhlak Siswa Sedangkan 

penelitian ini membahas tentang pengaruh intensitas mengikuti kegiatan 

Khitobah. 

 

 

 

 

                                                 
10 Ismaunah, Pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap Perilaku Sosial Santri di Pondok 

Pesantren Tahaffudzul Qur‟an Ngaliyan Semarang, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2010. 
11ST. Mastuah, Pengaruh Bimbingan Konseling dalam Pembinaan Akhlak Siswa Terhadap 

Perilaku Keagamaan Siswa Madrasah Ibtidaiyah Khoiriyah Carikan Kayen Kabupaten Pati 
Tahun Pelajaran 2008/2009, Skripsi, Semarang: Fakultas Agama Islam, Unwahas 2010. 
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D. Penegasan Istilah  

  Sebelum membahas lebih lanjut tentang judul tersebut perlu 

dijelaskan terlebih dahulu judul yang telah dirumuskan agar tidak terjadi 

kesalahpahaman tentang batas pengertian yang ada didalamnya. 

1. Pengaruh 

Pengaruh adalah daya yang ada atau yang timbul dari sesuatu 

(orang, benda dan sebagainya) yang berkekuatan ikut membentuk watak 

atau perbuatan seseorang.12 

Yang dimaksud pengaruh disini adalah seberapa jauh daya yang 

ada atau yang ditimbulkan dari kepercayaan dirinya dapat mempengaruhi 

perilaku sosial keagamaan.  

2. Intensitas 

Intensitas berasal dari kata intens yang berarti hebat, giat yang 

dalam perkembangannya kata intens masuk kedalam bahasa Indonesia 

yang berarti terus menerus. 13 Terkait dengan tema ini, maka intensitas 

disini berarti keseringan, kesungguhan atau kebulatan tekad dan tenaga 

yang dikerahkan untuk melakukan suatu usaha. 

3. Khitobah 

Khitobah dalam kamus umum bahasa Indonesia, W.J.S. 

Poerwadarminta tertulis khotbah yaitu pidato terutama yang menguraikan 

sesuatu ajaran agama.14 

Pidato merupakan kegiatan seseorang yang dilakukan dihadapan 

orang banyak dengan mengandalkan kemampuan bahasa sebagai alatnya.15 

4. Perilaku Sosial Keagamaan 

Perilaku Sosial Keagamaan merupakan gabungan dari kata 

perilaku, sosial dan keagamaan. Perilaku adalah kelakuan, tabiat, tingkah 

laku. 16 Dalam kamus psikologi perilaku disebut juga dengan tindakan, 

                                                 
12 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2003, 

h. 865. 
13Ibid, h. 449. 
14W.J.S. Poerwadarminta, op.cit, h. 592. 
15 Suwandi, Contoh MC dan Pidato, Surabaya: Risya Jaya, 1996, h. 17. 
16W.J.S. Poerwadarminta, op.cit., h. 1043. 
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aktivitas atau tingkah laku. Sosial adalah berkenaan dengan masyarakat 

yaitu adanya komunikasi, suka memperhatikan kepentingan umum suka 

menolong, menderma, dan sebagainya).17 Sedang “agama” adalah ajaran 

atau kepercayaan mempercayai pada satu atau beberapa kekuatan gaib 

yang mengatur dan menguasai alam, manusia dan jalan kehidupan, baik 

kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak.18Sedangkan istilah 

“keagamaan” dapat diartikan sebagai sifat-sifat yang terdapat dalam 

agama atau segala sesuatu yang berhubungan dengan agama.19 

Jadi perilaku sosial keagamaan adalah tanggapan atau reaksi total 

individu terhadap masalah-masalah sosial yang mempunyai implikasi 

dengan ajaran Islam atau sekurang-kurangnya mempunyai nilai islamiyah. 

5. Santri 

Santri merupakan sebutan bagi orang yang mendalami pengajian 

agama islam di Pondok Pesantren.20 

6. Pondok Pesantren  

Pondok Pesantren merupakan perpaduan dua kata yakni kata 

Pondok dan kata Pesantren. 

Istilah pondok berasal dari pengertian asrama-asrama para santri 

atau tempat tinggal yang dibuat dari bambu, atau berasal dari kata Arab 

funduk yang berarti hotel atau asrama.21 

Sedang kata pesantren berasal dari kata santri yang diimbuhi 

awalan pe- dan akhiran -an yang berarti menunjukan tempat, maka artinya 

adalah tempat para santri.22 

Dalam kamus umum bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta 

mengartikan Pondok Pesantren sebagai madrasah dan asrama tempat 

mengaji belajar agama islam.23 

                                                 
17Ibid, h. 1141. 
18 M. Shodiq, Kamus Istilah Agama, Jakarta: Bonafida Cipta Pratama, 1991, h. 8.  
19  J.S Badudu dan SutanMohammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: 

Pustaka Sinar Harapan, 1996, h.11. 
20W.J.S. Poerwadarminta. op.cit., h.1032. 
21Ridlwan Nasir, op.cit., h. 80. 
22Zamakhsyari Dhofier, Op.Cit., h. 18. 
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Jadi yang dimaksud Pondok Pesantren adalah lembaga keagamaan, 

yang memberikan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan dan 

menyebarkan ilmu agama dan islam.24 

7. Raudlatul Hidayah 

Raudlatul Hidayah adalah nama Pondok Pesantren yang terletak di 

Desa Kedunggading Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal yang 

diasuh oleh KH. Mambaul Hikam. Pondok itu terdiri dari santriwan dan 

santriwati yang berasal dari beberapa kota di Indonesia dengan kegiatan 

antara lain Bahtsul Kutub, Bahtsul Masa’il, Majlis Mujahadah, Rebana, 

Khitobah, Madrasah dan kegiatan sosial keagamaan lainnya. 

E. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang serta penegasan istilah diatas, maka penulis 

dapat merumuskan beberapa pokok permasalahan yang menjadi bahan kajian, 

yaitu: 

1. Seberapa besarkah tingkat intensitas mengikuti kegiatan khitobah santri 

Pondok Pesantren Raudlatul Hidayah ? 

2. Seberapa besarkah perilaku sosial keagamaan santri Pondok Pesantren 

Raudlatul Hidayah ? 

3. Adakah pengaruh intensitas mengikuti kegiatan khitobah terhadap perilaku 

sosial keagamaan santri Pondok Pesantren Raudlatul Hidayah? 

F. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 

1. Untuk Mengetahui tingkat intensitas mengikuti kegiatan khitobah 

santri Pondok Pesantren Raudlatul Hidayah. 

2. Untuk mengetahui perilaku sosial keagamaan santri Pondok 

Pesantren Raudlatul Hidayah 

                                                                                                                                      
23 W.J.S. Poerwadarminta. op.cit., h. 906 
24 Ridlwan Nasir, op.cit., h. 80. 
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3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh intensitas mengikuti 

kegiatan khitobah terhadap perilaku sosial keagamaan santri Pondok 

Pesantren Raudlatul Hidayah. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara teoritis 

1) Sebagai bentuk sumbangan informasi untuk pondok pesantren agar 

dapat mempertahankan kegiatan khitobah. 

2) Memberikan pengetahuan tentang seberapa besar pengaruh 

intensitas mengikuti kegiatan khitobah terhadap perilaku sosial 

keagamaan santri. 

b. Secara Praktis 

1) Bagi Santri 

 Dapat memberikan masukan yang nyata dalam meningkatkan 

motivasi mengikuti kegiatan khitobah. 

2) Bagi Pengasuh/Kyai 

 Hasil penelitian dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam 

menyusun kebijakan tentang kegiatan – kegiatan yang ada di 

pondok pesantren. 

3) Bagi Pondok Pesantren 

 Memberikan masukan yang penting bagi ustad agar mereka dapat 

memberikan motivasi kepada para santri selama khitobah 

berlangsung. 

G. Rumusan Hipotesis 

Hipotesis merupakan prediksi atau jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada 

fakta- fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis 
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juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah 

penelitian, belum jawaban yang empirik dengan data.25 

Menurut Suharsimi Arikunto “Hipotesis” adalah “sebagai suatu 

jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai 

terbukti melalui data yang terkumpul”.26 

Adapun hipotesis yang penulis ajukan dengan skripsi ini adalah “ada 

pengaruh signifikan IntensitasMengikuti Kegiatan Khitobah Terhadap 

Perilaku Sosial Keagamaan santri di Pondok Pesantren Raudlatul Hidayah 

Desa Kedunggading Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal. 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan tentang “Pengaruh Intensitas 

Mengikuti Kegiatan Khitobah Terhadap Perilaku Sosial Keagamaan santri 

di Pondok Pesantren Raudlatul Hidayah Desa Kedunggading Kecamatan 

Ringinarum Kabupaten Kendal.” adalah termasuk jenis penelitian 

lapangan (field research) dengan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian 

yang banyak dituntut dengan angka mulai dari pengumpulan data, 

penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya.27 

  Ciri utama penelitian kuantitatif adalah penerapan prosedur kerja 

secara baku dan transfer data ke dalam angka-angka numerikal, khususnya 

yang menyangkut kualitassubjek penelitian. Dengan analisis statistik, 

angka-angka tersebut di olah sedemikian rupa sehingga memberi jalan 

pada penarikan kesimpulan. 

 Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah metode angket, dokumentasi, dan observasi. 

Sebelumnya peneliti telah melakukan survey lapangan untukmenentukan 

responden dan mengambil sampel dengan menggunakan angket atau 

                                                 
25Sugiyono, Metode penelitian tindakan komprehensif, Bandung: Alfabeta, 2015, h. 121. 
26Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek, jakarta: Rineka Cipta, 

2002, Cet. XII, h. 64. 
27 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

Bandung: Alfabeta, 2007, h, 12. 
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kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.Teknik analisis yang 

dipakai adalah statistik teknik Product moment. Teknik ini dipakai untuk 

mencari hubungan antaravariabel X (pengaruh intensitas mengikuti 

kegiatan khitobah) dengan variabel Y (perilaku sosial keagamaan). 

Sedangkanteknik uji hipotesis dengan menggunakan teknik analisis regresi 

satu prediktor. 

2. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian yang berjudul “Pengaruh Intensitas Mengikuti Kegiatan 

Khitobah Terhadap Perilaku Sosial Keagamaan santri di Pondok Pesantren 

Raudlatul Hidayah Desa Kedunggading Kecamatan Ringinarum 

Kabupaten Kendal.” mengambil tempat di Pondok pesantren Raudlatul 

Hidayah yang berlokasi di Jl. Napak Tilas Desa Kedunggading Kecamatan 

Ringinarum Kabupaten Kendal sedangkan waktu penelitian dimulai 

tanggal 10 Juli – 15 Juli 2017. 

3. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik 

kesimpulannya.28 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut.29Sedangkan menurut SuharsimiArikunto sampel 

adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.30 

  Dalam pengambilan sampel peneliti berpedoman pada Suharsimi 

Arikunto yang menyatakan bahwa apabila subyeknyakurang dari 100, 

lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

populasi. Selanjutnya jika subyeknya besar (lebih dari 100 orang) dapat 

menggunakan sampel. Menurutnya sampel diambil antara 10% - 15% 

                                                 
28Sugiyono, Metode penelitian tindakan komprehensif, Bandung: Alfabeta, 2015, h 167. 
29Ibid, h 168. 
30 Suharsimi Arikunto, op. Cit,h 109. 
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hingga 20% - 25% atau bahkan boleh lebih dari 25% dari jumlah populasi 

yang ada.31 

 Jadi Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan Santri Putra 

dan Putri di Pondok pesantren Raudlatul Hidayah. Karena jumlah populasi 

60 santri  (Kurang dari 100), maka diambil keseluruhan dijadikan sampel. 

 Sampling jenuh adalah sampel yang mewakili jumlah populasi 

yang biasa dilakukan jika populasi dianggap kecil atau kurang dari 100, 

misalnya seperti penelitian ini yang dilakukan di pondok pesantren 

Raudlatul Hidayah desa kedungading kecamatan ringinarum kabupaten 

kendal. Karena jumlah santri putra sebanyak 30 dan jumlah santri putri 

sebanyak 30, jadi total keseluruhan santri putra – putri sebanyak 60 santri. 

4. Variabel – variabel Penelitian 

 Pada penelitian tentang “Pengaruh Intensitas Mengikuti Kegiatan 

Khitobah Terhadap Perilaku Sosial Keagamaan santri di Pondok Pesantren 

Raudlatul Hidayah Desa Kedunggading Kecamatan Ringinarum 

Kabupaten Kendal.” Ini terdapat dua variabel. Yaitu variabel bebas 

(Independent) dan variabel terikat (dependent) 

1. Variabel bebas atau independent variable 

 Variabel bebas adalah variabel yang nilainya mempengaruhi 

variabel lain dalam suatu penelitian.32 Variabel ini sering disebut pengaruh 

atau yang mempengaruhi variable yang lain. Variabel bebas atau 

Independent dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Intensitas Mengikuti 

Kegiatan Khitobah”. 

 Adapun indikator Intensitas Mengikuti Kegiatan Khitobah, 

meliputi: 

a. Intensitas kehadiran santri 

b. Perhatian 

c. Semangat 

                                                 
31 Ibid, h.102. 
32Purwanto, Instrumen Penelitian Sosial dan Pendidikan Pengembangan dan 

Pemanfaatan,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h 48. 
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d. Kontinuitas santri belajar di luar proses 

2. Variabel Terikat atau dipengaruhi (dependent variable) 

  Variabel terikat adalah variabel yang “dipengaruhi”oleh variabel 

bebas atau dependent.33 Adapun variable dependent dalam penelitian ini 

adalah “Perilaku sosial keagamaan”. Dengan indikator sebagai berikut: 

a. Hubungan antara kyai dan santri. 

b. Hubungan antar santri. 

c. Hubungan antara santri dengan masyarakat sekitar. 

d. Hubungan antara santri dengan orang tua. 

5. Jenis data dan sumber data 

a. Jenis data 

Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian 

adalah ketersediaan data dan sumber data. Penelitian kuantitatif lebih 

bersifat explanation (menerangkan, menjelaskan) karena itu bersifat to 

learn about the people(masyarakat objek). Sedangkan penelitian 

kualitatif lebih bersifat understanding (memahami) terhadap fenomena 

atau gejala sosial. 

b. Sumber data 

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek 

darimana data dapat diperoleh. Apabila penelitian menggunakan 

kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber 

data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau yang 

menjawab pertanyaan peneliti, baik berupa pertanyaan tertulis. 

Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber 

datanya bisa berupa benda, gerak atau proses tertentu. Dalam hal ini 

peneliti mencari data dari Pondok Pesantren Raudlatul Hidayah desa 

Kedunggading Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal. 

 

 

                                                 
33Ibid. h 48. 
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Adapun sumber data terbagi menjadi dua yaitu : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara 

langsung. Contoh data primer adalah data yang diperoleh dari 

responden melalui kuesioner, kelompok fokus dan panel atau juga 

data hasil wawancara peneliti dengan nara sumber. 

2. Data Skunder 

Data Skunder adalah data yang diperoleh peneliti dari 

sumber yang sudah ada. Contoh data skunder adalah catatan atau 

dokumen perusahaan atau yayasan yang berupa absensi, gaji dan 

laporan keuangan. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data  dalam penelitian ini digunakan metode- 

metode sebagai berikut : 

a. Metode Angket atau Kuesioner 

Angket atau kuesioner merupakan instrument untuk 

pengumpulan data, dimana rcsponden mengisi atau menjawab 

pertanyaan atau pernyataan yang diberikan oleh peneliti. Peneliti dapat 

menggunakan angket atau kuesioner untuk memperoleh data yang 

terkait dengan pemikiran, perasaan, sikap, kepercayaan, nilai,persepsi, 

kepribadian dan perilaku dari responden. Dalam kata lain, para 

peneliti dapat melakukan penggukuran bermacam- macam 

karakteristik dengan menggunakan kuesioner.34 

Metode angket merupakan penelitian data yang dilakukan 

dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk diisi jawabannya. Angket juga sering disebut 

quesioner berupa daftar pertanyaan yang didistribusikan melalui pos 

untuk diisi dan dikembalikan atau dapat juga dijawab langsung 

dibawah pengawasan peneliti. Metode kuesioner ini untuk mengetahui 

Intensitas mengikuti kegiatan khitobah dan untuk mengetahui perilaku 

                                                 
34Sugiyono, Ibid, h. 250. 
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sosial keagamaan santri di pondok pesantren Raudlatul Hidayah desa 

kedunggading kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal yang 

menjadi responden dalam penelitian ini. 

Adapun kriteria nilai angket atau kuesioner yang penulis 

gunakan dipandang dari cara jawabannya, yaitu: 

1)  Alternatif jawaban a nilainya 4. 

2)  Alternatif jawaban b nilainya 3. 

3)  Alternatif jawaban c nilainya 2. 

4)  Alternatif jawaban d nilainya 1. 

b. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan-catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. 

Metode ini dugunakan untuk mengetahui keadaan geografisnya, 

keadaan kyai, ustadz dan sebagainya. 

c. Metode Observasi 

 Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa observasi 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari 

berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting 

adalah proses- proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data 

dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku 

manusia, proses kerja, gejala- gejala alam dan bila responden yang diamati 

tidak terlalu besar.35 

7. Metode Analisis Data 

a. Analisis Pendahuluan 

Dalam analisis pendahuluan ini disusun data hasil penelitian, 

kemudian dimasukan dalam tabel distribusi frekuensi pada tiap-tiap 

variabel. untuk perhitungan selanjutnya digunakan kriteria kuantitatif 

sebagai berikut : 

1)  Alternatif  jawaban a nilainya  4. 

                                                 
35 Ibid, h. 247. 
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2)  Alternatif  jawaban b nilainya  3. 

3)  Alternatif  jawaban c nilainya  2. 

4)  Alternatif  jawaban d nilainya  1. 

 Berdasarkan penskoran tersebut, maka bobot nilai yang 

diperoleh dari hubungan antara intensitas mengikuti kegiatan khitobah 

dengan perilaku sosial keagamaan santri adalah 1 sampai 4 untuk 

setiap itemnya. 

b. Analisis Uji Hipotesa 

 Setelah data terkumpul lalu disusun secara sistematik dan 

masalah- masalah tertentu dibuat data yang kualitatif maka akan 

didiskripkan dengan analisis kualitatif yang meliputi keadaan umum. 

 Sedangkan untuk menganalisis data yang kuantitatif maka 

digunakan teknik statistik yaitu menghitung nilai kuantitatif dari hasil 

nilai kedua variabel untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara 

intensitas mengikuti kegiatan khitobah dengan perilaku sosial 

keagamaan santri, penulis menggunakan rumus product moment. 

 Adapun analisa data dari rumus product moment yang 

dilakukan adalah dengan mengelompokan data yang akan dimasukan 

dalam distribusi frekuensi dengan pengolahan seperlunya kemudian 

dimasukan dalam rumus korelasi product moment, sebagai berikut : 

 

rxy  =  
    

         2222   






YYnXXn

YXXYn 36 

  Keterangan : 

rxy =  Koefisien Korelasi  

x  = Variabel bebas (Kewibawaan) 

y   =  Kedisiplinan belajar siswa kelas X 

xy   =  Product dari Variabel x dan y 

                                                 
36 J. Supranto, Statistik Teori dan Aplikasi, Jakarta: Penerbit Erlangga, Edisi 8, 2016, h. 

168. 
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n  = Jumlah sampel 

Setelah data dimasukan dalam rumus korelasi product moment maka 

akan diketahui jawaban atas dasar atau salahnya hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian skripsi ini. 

c. Analisis lanjut 

Analisis ini dilakukan dengan cara menarik kesimpulan secara 

verbal mengenai pengaruh intensitas mengikuti khitobah terhadap 

perilaku sosial keagamaan santri di pondok pesantren Raudlatul 

Hidayah desa kedunggading kecamatan ringinarum kabupaten kendal. 

Berdasarkan atas hasil dari perhitungan harga rxy setelah 

dikonsultasikan dengan harga r pada tabel. Jika dalam penghitungan 

ternyata rxy > dari pada taraf signifikan 1% maupun 5%, maka 

kesimpulannya terbukti ada pengaruh yang signifikan dan 

menyakinkan  antara intensitas mengikuti khitobah terhadap perilaku 

sosial keagamaan di pondok pesantren Raudlatul Hidayah desa 

kedunggading kecamatan ringinarum kabupaten kendal. Akan tetapi 

apabila dari perhitungan ternyata rxy  < rtabel pada taraf signifikansi 1% 

dan 5%, maka kesimpulannya tidak ada pengaruh yang signifikan dan 

menyakinkan antara intensitas mengikuti khitobah terhadap perilaku 

sosial keagamaan di pondok pesantren Raudlatul Hidayah desa 

kedunggading kecamatan ringinarum kabupaten kendal. 

I. Sistematika Penyusunan Skripsi 

 Untuk memperoleh ilustrasi yang jelas mengenai penulisan skripsi 

ini maka penulis memilih sistematika pembahasan yang dibagi menjadi tiga 

bagian sebagi berikut:  

1. Bagian Awal 

 Pada bagian ini terdiri dari : Halaman judul, Halaman Nota 

pembimbing, Halaman pengesahan, Halaman Abstrk, Halaman Deklarasi, 

Halaman Motto, Halaman Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi Dan 

HalamanDaftar Tabel. 
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2. Bagian Isi 

Bab  satu pendahuluan meliputi: latar belakang, alasan pemilihan 

judul, telaah pustaka, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan dan 

manfaat penelitian, rumusan hipotesis, metode penelitian, dan sistematika 

penyusunan skripsi. 

Bab dua landasan teori meliputi: tinjauan persepsi, tinjauan teori, 

rumusan pertemuan antara mengikuti khitobah dan sosial keagamaan dan 

kerangka berpikir. 

Bab tiga laporan hasil penelitian meliputi:  Data laporan  terdiri 

dari sejarah, letak georafis, struktur organisasi, situasi umum populasi, 

data hasil penelitian intensitas mengikuti kegiatan khitobah terhadap 

perilaku sosial keagamaan santri  

Bab empat analisis hasil penelitian meliputi: analisis data hubungan 

antara intensitas mengikuti kegiatan khitobah dengan perilaku sosial 

keagamaan santri. Pada bab ini merupakan proses akhir pembahasan 

pokok masalah – masalah yang menjadi kajian dan kupasan dalam skripsi 

ini. Adapun yang dianalisis adalah hubungan antara intensitas mengikuti 

khitobah terhadap perilaku sosial keagamaan di pondok pesantren 

Raudlatul Hidayah desa kedunggading kecamatan ringinarum kabupaten 

kendal. 

Bab lima merupakan penutup yang terdiri dari simpulan, saran, 

kata penutup. 

3. Bagian Akhir  

Pada bagian ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan 

riwayat hidup penulis. 
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