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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelaksanaan pendidikan di Indonesia merupakan tanggung jawab 

seluruh komponen bangsa Indonesia. Masyarakat pun ikut terlibat dalam 

upaya mencerdaskan kehidupan bangsa ini, tidak hanya di bidang materi dan 

moril, namun ikut serta memberikan sumbangsih dalam bidang pendidikan. 

Bentuk sumbangsih dalam bidang pendidikan tersebut ditandai dengan 

munculnya lembaga-lembaga swasta. Lembaga-lembaga swasta tersebut 

dapat berbentuk jalur pendidikan sekolah atau jalur pendidikan luar sekolah. 

Perkembangan masyarakat dewasa ini menghendaki pembinaan 

peserta didik yang dilaksanakan seimbang (Depag RI, 2003: 1) yaitu antara 

nilai dan sikap, pengetahuan, kecerdasan, dan ketrampilan, kemampuan 

berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat luas, serta meningkatkan 

kesadaran terhadap lingkungan sekitar. Inilah pembinaan yang ditawarkan 

oleh pondok pesantren. 

Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan telah ikut 

mengambil bagian dalam mencerdaskan rakyat, membina watak dan 

kepribadian bangsa (Kafrawi, 1978: 117) terbukti puluhan juta penduduk 

telah mengalami proses pendidikan melalui sejumlah pondok pesantren yang 

tersebar di seluruh Indonesia jauh sebelum adanya sekolah-sekolah. Ini 

berdasarkan hasil observasi yang menunjukkan bahwa pesantren tercatat 
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memiliki peranan penting dalam sejarah pendidikan di tanah air dan telah 

banyak memberikan sumbangan dalam mencerdaskan rakyat. 

Tradisi pesantren, misalnya, yang dulunya selalu bernafaskan 

sufistik dan ‘ubudiyah (Bruinessen, Martin Van, 1995: 20) sedikit demi 

sedikit telah berubah, walaupun hal tersebut di atas masih menjadi poros dan 

menjadi ruh dari setiap kegiatan pesantren. Kegiatan pembelajaran yang 

terjadi di pesantren tidaklah sekedar pemindahan ilmu pengetahuan dan 

ketrampilan tertentu, tetapi yang terpenting adalah penanaman dan 

pembentukan nilai-nilai tertentu kepada santri.  

Seiring dengan perkembangan zaman alasan didirikannya lembaga 

pesantren pun berkembang bukan hanya mentransmisikan Islam tradisional 

seperti yang terdapat di dalam kitab-kitab klasik kuno yang telah ditulis 

berabad-abad yang lalu (Bruinessen, Martin Van, 1995: 17), namun juga telah 

berusaha untuk menstransmisikan ilmu-ilmu lain yang tidak bersumber dari 

kitab-kitab klasik tersebut, seperti ilmu Eksakta, misalnya. Akhirnya, dengan 

mengikuti perkembangan tersebut banyak pesantren yang telah 

menyelenggarakan pendidikan formal dan kegiatan lainnya yang mendukung. 

Agar dapat melakukan hal tersebut dengan baik, maka lembaga 

pesantren diharapkan mampu mengasuh santrinya sedemikian rupa, sehingga 

dapat mengoptimalkan proses pendidikan dan pembelajaran yang dilakukan 

untuk menyiapkan lulusan pesantren yang berkualitas serta memiliki 

keunggulan, baik keunggulan kompetitif maupun komparatif. 
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Dalam proses mengasuh santri, pimpinan pondok dibantu oleh para 

ustadz maupun ustadzah yang bertanggungjawab mengkoordinir penegakan 

disiplin, tata tertib, dan sunnah-sunnah Pondok Pesantren. Pada Pesantren 

biasanya proses pengasuhan santrinya pada dua jalur yaitu formal dan non 

formal.  Pada jalur formal ditangani oleh Direktur KMI dan Bagian 

Pengajaran, sedangkan pada jalur non formal ditangani oleh staff pengasuhan 

dan seluruh guru dalam (guru yang tinggal di asrama pesantren). Pembinaan 

di luar waktu formal, mekanismenya lebih rumit karena mencakup seluruh 

kehidupan santri, mulai dari keluar sekolah jam 13.30  sore sampai masuk 

kelas jam 07.00 pagi hari berikutnya.  

Untuk memudahkan pembinaan para santri agar memperoleh hasil 

yang maksimal, maka pembinaan diklasifikasi menjadi beberapa katagori; 

antara lain pembinaan dalam shalat berjamaah, membaca Al-Qur'an, 

pengontrolan  belajar malam, pelajaran ekstrakurikuler, olah raga, 

muhadharah, disiplin bahasa, disiplin keluar kampus,  dan displin kehidupan 

di dalam kampus. Pembinaan di setiap kategorisasi di atas dilakukan oleh 

para pembina yang terdiri dari para ustadz atau ustadzah bagian pengasuhan 

santri, dan juga dibantu oleh pengurus organisasi santri. 

Unsur yang utama dalam pembinaan ini adalah uswah hasanah 

(tauladan yang baik) dari pembina. Para pembina, baik dari para ustadz dan 

ustadzah maupun dari pengurus organisasi santri harus memberikan contoh 

yang baik kepada seluruh santri. Sebab seluruh kehidupan yang dilihat oleh 

santri, didengar dan dilakukan oleh mereka adalah pendidikan. Apabila yang 
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dilihat dan didengar oleh santri adalah hal-hal yang baik, maka akan tertanam 

dalam diri mereka pendidikan yang baik pula. Akan tetapi sebaliknya, jika 

yang dilihat dan didengar oleh santri adalah kehidupan yang negatif, yang 

jelek-jelek, maka  akan tertanam dalam diri mereka hal-hal yang negatif pula. 

Dengan demikian, keberhasilan pendidikan para santri sangat tergantung 

kepada contoh dan tauladan yang diberikan oleh para ustadz dan pembina, 

yang akan memiliki dampak yang cukup besar dalam proses pembentukan 

kepribadian para santri. 

Pondok Pesantren Ta’mirul Islam merupakan Pondok Pesantren 

yang ada di Surakarta. Selama dua dasawarsa ini, Pondok Pesantren Ta’mirul 

Islam terus berbenah seiring dengan perkembangan zaman guna mengasuh 

santrinya mencapai apa yang dicita-citakan. Adapun pola pengasuhan yang 

diterapkan untuk mengasuh santri diantaranya: 

1.  Fungsi Peningkatan Iman dan Taqwa 

Meningkatkan ubudiyah santri melalui penyelenggaraan sholat tahajjud, 

I’tikaf, puasa sunnah, da’wah, mujahadah, dan pembinaan membaca 

AlQur’an 

2.  Fungsi Pemahaman 

Pemahaman tentang diri santri terutama oleh santri sendiri, orangtua, guru, 

pembimbing. Pemahaman tentang lingkungan santri, termasuk di dalamnya 

lingkungan keluarga dan lingkungan pondok pesantren. Pemahaman 

tentang lingkungan yang lebih luas, termasuk di dalamnya informasi 

tentang  pendidikan yang lebih tinggi, lapangan kerja, budaya dan lain-lain. 
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3.  Fungsi Pencegahan 

Mengupayakan pencegahan agar santri terhindar dari permasalahan yang 

mengganggu, menghambat, atau menimbulkan kesulitan dalam proses 

perkembangan serta dalam proses belajar. 

4.  Fungsi Perbaikan 

Mengupayakan pemecahan atas berbagai permasalahan yang dialami oleh 

santri 

5. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan 

Mengupayakan agar dapat memelihara dan mengembangkan berbagai 

potensi dan kondisi positif yang dimiliki santri. Mengarahkan dan membina 

ketrampilan berorganisasi dan melatih kepemimpinan santri. (Guide Book, 

Ma’had Ta’mirul Islam) 

Maka setiap pengelolaan pesantren hendaknya memberi keuntungan 

bagi santri dengan meningkatkan hasil belajar dan kesalehan perilaku mereka. 

Masyhud dan Khusnurdilo (2003: 46), mengemukakan secara sosiologis 

dalam era modern ini ada baiknya jika para pengasuh juga mengupayakan 

peningkatan mutu pendidikan pesantren. Maka iklim belajar yang kondusif 

harus didukung oleh kinerja kyai, ustadz, santri dan walisantri secara sinergis 

sesuai kapasitas dan kapabilitasnya masing-masing. Menyadari akan hal 

tersebut di atas, secara nasional dan terencana kepada lembaga pesantren ini 

dimana berjuta-juta warga Negara Indonesia belajar, perlu segera diberikan 

bimbingan, motivasi dan dorongan sesuai dengan arah pembangunan kita 

(Kafrawi, 1978: 92) 
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Pada lain hal, santri kurang dimotivasi untuk belajar. Ada juga 

santri yang sama sekali tidak dimotivasi untuk belajar dari rumahnya. 

Motivasi untuk belajar hanya didapatkan bila santri di pesantren. Keadaan 

dan lingkungan rumah sama sekali kurang mendukung untuk tumbuh dan 

berkembangnya motivasi belajar. Mereka lebih sering menghabiskan waktu 

dengan menonton tayangan televisi yang kurang memenuhi syarat 

pendidikan. 

Terwujudnya motivasi belajar yang tinggi,perlu adanya dukungan 

dari pengasuh. Pengasuh mempunyai tugas yaitu membimbing dan mendidik 

santri. Menurut Utama (Kartono, 1985: 5) anak sebagai manusia yang belum 

sempurna perkembangannya dipengaruhi dan diarahkan orang tua untuk 

mencapai kedewasaan, baik secara biologis maupun secara rohani. Dengan 

kedewasaan tersebut, anak akan menjadi manusia yang mampu mencapai 

tujuan hidupnya, yakni kebahagiaan di dunia dan di akhirat.   

Gagne (1988: 8) mengemukakan, ada dua faktor yang 

mempengaruhi kondisi belajar. Keduanya adalah faktor kondisi external dan 

internal. Kondisi internal adalah faktor-faktor yang ada di dalam diri siswa 

yang meliputi; motivasi, bakat, pengetahuan prasyarat yang telah dimiliki 

siswa, aspirasi, intelegensia dan kesiapan. Sedangkan kondisi external adalah 

faktor-faktor yang ada di luar diri siswa seperti faktor sosial meliputi manusia 

dan faktor non sosial meliputi udara, waktu, cuaca, tempat belajar dan lain-

lain. 
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Dibalik prestasi pesantren yang baik, akan selalu ditemukan 

keterlibatan dan keterikatan wali santri yang besar (Masyhud dan 

Khusnurdilo, 2003: 23), mulai dari laporan pengasuh santri tentang kemajuan 

belajar santri kepada orangtua mereka, dan rapat khusus yang harus dihadiri 

orangtua. Kegiatan semacam ini dapat dikembangkan untuk meningkatkan 

motivasi dan prestasi belajar santri di pesantren.  

Berdasarkan kerangka berfikir di atas, penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta, 

dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara pengasuhan 

dan motivasi belajar santriwati. Dengan ini, maka penulis menuangkannya 

dalam sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi, yang berjudul: Hubungan 

Pengasuhan dan Motivasi Belajar Santriwati (Studi Empirik di Pondok 

Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta 2011/ 2012). 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari terjadi kekeliruan dan kesalah pahaman dalam 

menginterprestasikan setiap istilah yang digunakan, maka perlu adanya 

penegasan istilah sebagai berikut : 

1. Hubungan 

 Hubungan yang dimaksud disini adalah sangkut paut (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, 2007 : 409). Maksud dari pengertian tersebut adalah 

keeratan hubungan antara dua variabel (Subana dan Sudrajat, 2005: 170), 

yaitu hubungan antara pengasuhan dan motivasi belajar santriwati. 
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2. Pengasuhan  

Pengasuhan disini adalah proses, cara, perbuatan mengasuh (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, 2007 : 73). Maksud dari pengertian tersebut adalah 

proses mengasuh yang dilakukan pengasuh terhadap santriwati, dalam 

memberikan bantuan dan arahan yang bersifat kerohanian (non materi) 

secara terus-menerus dalam rangka menumbuhkan motivasi belajar pada 

diri santri. Menurut Stoops adalah bantuan yang terus menerus dalam 

membantu individu untuk mencapai kemampuan secara optimal dalam 

mengarahkan  yang sebesar-besarnya bagi dirinya maupun masyarakat 

(Jumhur dan Muh. Surya, 1975: 25). 

3. Motivasi Belajar Santriwati 

Motivasi yang dimaksud adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang 

secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan 

tujuan tertentu (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007: 756). Motivasi 

yang dimaksud disini adalah motivasi untuk belajar. Ketika dorongan 

untuk belajar timbul maka akan ada kegiatan dan aktivitas yang timbul 

sebagai konsekuensi dari adanya dorongan tersebut. Bila kegiatan telah 

dilaksanakan maka muncullah perasaan terhadap apa yang dihadapinya, 

dan perasaan yang mucul tersebut merupakan jembatan sebagai upaya 

untuk mencapai tujuan akhir. Suatu tujuan itu dapat dirumuskan dan 

ditentukan karena adanya kebutuhan. Menurut HM. Alisuf Sabri (1996: 

129)  motivasi adalah segala sesuatu yang menjadi pendorong tingkah laku 

yang menuntut atau mendorong orang untuk memenuhi suatu kebutuhan. 



9 
 

4. Pondok Pesantren Ta’mirul Islam 

Pondok Pesantren menurut M. Arifin berarti suatu lembaga pendidikan 

agama Islam yang tumbuh serta diakui masyarakat sekitar, dengan sistem 

asrama (dalam Mujamil Qomar, 2007: 2). Pondok pesantren Ta’mirul 

Islam adalah  Lembaga Pendidikan agama Islam yang menjadi objek 

penelitian Penulis terletak di Tegalsari Surakarta dengan sistem asrama 

(komplek) dimana para santrinya menerima pendidikan agama melalui 

sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya di bawah pimpinan kyai 

yang bersifat karismatik.  

Dari penegasan istilah tersebut di atas, dapat diambil suatu 

penegasan judul yang akan digunakan dalam penelitian pengasuhan dan 

motivasi belajar , yaitu semakin efektif proses pengasuhan yang dilakukan 

oleh para pengasuh, maka semakin efektif pula motivasi belajar para santri di 

pondok pesantren Ta’mirul Islam tahun pelajaran 2011/2012. 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan 

yaitu : 

1. Apakah terdapat hubungan antara pengasuhan dan motivasi belajar 

santriwati di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta? 

2. Apakah proses pengasuhan yang efektif mampu meningkatkan motivasi 

belajar santriwati di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta? 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara pengasuhan 

dan motivasi belajar santriwati di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam 

Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai adalah: 

a. Kegunaan Secara Teoritis  

Untuk menambah khasanah keilmuan bagi penulis khususnya dan bagi 

pembaca umumnya tentang hubungan antara pengasuhan dan motivasi 

belajar santriwati di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta.  

b. Kegunaan Secara Praktis 

Memberikan sumbangan saran dan pemikiran bagi Pengasuh  

santriwati di Pondok Ta’mirul Islam Surakarta dalam meningkatkan 

motivasi belajar santriwati. 

E. Kajian Pustaka 

Fungsi kajian pustaka yaitu untuk mengemukakan hasil-hasil 

penelitian yang diperoleh peneliti terdahulu yang ada hubungannya dengan 

penelitian yang akan dilakukan. Sebagaimana penelitian yang lainnya, 

penelitian yang peneliti lakukan ini bukanlah yang pertama kali. Berbagai 

penelitian yang relevan telah dilakukan sebelumnya dan sejauh ini telah penulis 

ketahui adalah sebagai berikut : 



11 
 

1. Sri Sulastri (UMS, 2007) dalam skripsinya dengan judul Sikap guru dalam 

mengajar dan minat belajar siswa (studi kasus di MAN 1 Salatiga, kelas 2 

tahun ajaran 2006-2007), menyimpulkan bahwa : 

a. Sikap guru mengajar cukup baik dan memberi contoh yang baik pada 

anak didik serta bisa membangun motivasi belajar siswa pada 

dasarnya sikap guru dalam mengajar sangat lah mempengaruhi minat 

belajar siswa. 

b. Minat belajar siswa di MAN 1 Salatiga mempunyai semangat untuk 

mengikuti pelajaran. Hal ini terlihat pada saat proses belajar mengajar 

berlangsung. 

2. Muh Habibi (UMS, 2009) dalam skripsinya dengan judul Pengaruh 

Bimbingan Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Siswa MTs N Sucen 

Simo Boyolali menyimpulkan bahwa bimbingan orangtua dengan motivasi 

belajar siswa, terdapat pengaruh positif yang signifikan. 

Kedua kajian pustaka yang dipaparkan di atas merupakan penelitian 

yang sudah ada yang menjelaskan tentang motivasi dan hal-hal yang 

mempengaruhinya, maka penulis yakin akan belum adanya peneliti yang 

meneliti tentang Hubungan Antara Pengasuhan dan Motivasi Belajar 

Santriwati Di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta. 

F. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu teori sementara, yang kebenarannya masih 

perlu diuji (Arikunto, 1992: 63). Maka dari itu hipotesa tidak selamanya harus 

terbukti kebenarannya, akan tetapi setelah diadakan penelitian dan ternyata 
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hipotesa yang diajukan terbukti kebenarannya, maka hipotesa ini dapat 

berubah menjadi tesa. Mengenai rumusan hipotesis, seperti biasa penulis 

mengajukan dua buah rumusan hipotesis yaitu sebagai berikut: 

1.Hipotesa Alternatif (Ha) 

Ada hubungan positif yang signifikan antara pengasuhan dan motivasi 

belajar santriwati. 

2.Hipotesa Nol (Ho) 

Tidak ada hubungan positif yang signifikan antara pengasuhan dan 

motivasi belajar santriwati. 

G. Metode Penelitian 

Pengumpulan data yang diperlukan, dilaksanakan melalui suatu cara 

yang disebut “teknik” (sering juga disebut metode) dan setiap metode atau 

teknik pengumpulan data menggunakan alat bantu yang disebut instrument 

pengumpulan data. Menurut Suharsimi Arikunto (1990: 134) metode atau 

teknik adalah “cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data”. Teknik pengumpulan data yang banyak dipergunakan 

dalam ilmu sosial diantaranya adalah angket (kuesioner), wawancara, 

pengamatan, dokumentasi, daftar cocok dan tabel. (Muslimin 2002: 20). 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang 

langsung dilaksanakan di lapangan atau kehidupan yang sebenarnya secara 

spesifik dan realis tentang apa yang terjadi (Mardalis, 1995: 28). Sehingga 

menghasilkan gambaran yang jelas dan lengkap mengenai unit social tersebut 
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(Azwar, 2009: 8) dengan menggabungkan antara penelitian kuantitatif dengan 

penelitian kualitatif, yang dalam Julia Brannen (1996: 20) Burgess 

menamainya dengan istilah “strategi penelitian ganda”.Karena dalam 

penelitian ini, penelitian kualitatif dilaksanakan sebagai pendahuluan dari 

penelitian kuantitatif yang pokok. 

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode Deskripsi 

Korelasional yang bersifat deskriptif kuantitatif, yaitu menggambarkan 

tentang keadaan yang ada pada objek penelitian disertai dengan analisis 

statistik dengan rumus korelasi Product Moment untuk menemukan ada 

tidaknya hubungan antara variabel yang diteliti dan apabila ada sejauh mana 

erat dan berartinya hubungan itu (Arikunto, 1992: 213).  

2. Metode Penelitian Subjek 

Untuk memudahkan Penulis memperoleh data dalam penelitian ini 

maka Penulis memerlukan sumber data. Menurut Arikunto (1993; 114) yang 

dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana 

data diperoleh, adapun data-data yang diperoleh melalui kajian pustaka dan 

penelitian lapangan, dengan menggunakan: 

1. Populasi 

Kaseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 1998: 115). Adapun yang 

menjadi populasi dalam penelitian ini adalah santriwati Putri KMI 

Ta’mirul Islam Surakarta tahun pelajaran 2011/ 2012. Keseluruhan 

santriwati berjumlah 309 santriwati.  
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2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 1998: 

117). Adapun sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 13% 

dari 309 santriwati yaitu 40 santriwati. Hal ini didasarkan pada 

pendapatnya Suharsini Arikunto (1998: 120) yang menyebutkan bahwa 

“Apabila subjeknya kurang dari 100 alangkah lebih baik bila sampelnya 

diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Sebaliknya jika jumlah subjek lebih besar, maka dapat diambil antara   

10-15% atau 20-25% atau lebih.  

3. Teknik sampling 

Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya 

sesuai dengan ukuran sampel yang dijadikan sumber data sebenarnya 

dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh 

sampel yang representatif atau benar-benar mewakili  populasi (Nawawi, 

1983 : 152) di dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik random 

sampling, dikarenakan jumlah yang banyak dan bervariasi. Menurut M. 

Subana teknik sampling random memungkinkan setiap anggota populasi 

terpilih menjadi anggota sampel dengan peluang yang sama (M. Subana, 

2005: 117). Teknik random ini cocok diterapkan pada populasi yang tidak 

terbatas. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam setiap penelitian disamping menggunakan metode yang 

tepat, diperlukan pula kemampuan memilih dan menyusun teknik dan alat 
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pengumpul data yang relevan. Kecermatan dalam memilih dan menyusun 

teknik dan alat pengumpul data ini sangat berpengaruh pada obyektivitas 

hasil penelitian (Hadari Nawawi, 1991: 94). 

Dalam penelitian ini, secara umum penulis menggunakan 

metode pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Metode Angket 

Dengan cara mengajukan daftar pertanyaan kepada responden, untuk 

memperoleh data yang sebenarnya. Sesuai dengan pendapat 

Suharsimi Arikunto (1998: 140), angket adalah sejumlah pertanyaan 

tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden 

dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data tentang 

pengasuhan dan motivasi belajar yang diperoleh dengan teknik 

angket. 

b. Metode Observasi 

Meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap objek dengan 

menggunakan seluruh alat indera (Arikunto, 1998: 146). Metode ini 

bersama-sama dengan metode wawancara, dipakai untuk 

mengumpulkan data-data yang mudah dipahami dan diamati secara 

langsung seperti keadaan gedung, keadaan kelas, perpustakaan dll. 

c. Metode Wawancara 

Wawancara (Interview) adalah usaha mengumpulkan informasi 

dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab 
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secara lisan pula. (Hadari Nawawi, 1991: 111). Dalam penelitian ini 

penulis mengumpulkan data dengan cara berdialog langsung dengan 

pihak yang dibutuhkan, untuk mengetahui hal-hal yang dianggap 

penting.  

d. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi dari kata asalnya dokumen yang artinya barang-barang 

tertulis dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, 

peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya 

(Arikunto, 1998: 149). Metode ini untuk mengambil data yang 

berhubungan dengan gambaran umum KMI Putri Ta’mirul Islam Solo 

yang meliputi sejarah berdirinya, sarana dan prasarana, struktur 

organisasi sekolah, keadaan Ustadzah dan santriwati. 

4. Metode Analisis Data 

Metode ini digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana 

hubungan antara pengasuhan dan motivasi belajar santriwati di pondok 

pesantren Ta’mirul Islam Surakarta. Sedangkan teknik analisis yang 

digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah teknik Analisi Statistik 

dan teknik Analisis Non Statistik. Pada teknik analisis statistik dilakukan 

dengan dua pendekatan yaitu analisis pendahuluan dengan uji validitas 

dan reliabilitas dengan SPSS 13 for windows dan digunakan pula analisis 

korelasi Product Moment yang menggunakan rumus (Arikunto, 1999: 

72) 



17 
 

 

 

   

Keterangan: 

rxy = angka indeks ”r” product moment 

N  = jumlah responden 

X  = pengasuhan  

Y  = motivasi belajar 

XYΣ  = jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y 

XΣ  = jumlah seluruh skor X 

YΣ  = jumlah seluruh skor Y 

Agar dapat menentukan tingkat hubungan antara variabel-variabel 

ini maka digunakan juga koefisien korelasi, yaitu suatu alat statistik yang 

dapat digunakan untuk membandingkan hasil pengukuran dua variabel yang 

berbeda (Arikunto, 1992: 213). Dalam analisis lanjut, analisa kesimpulan dari 

penelitian dilakukan dengan menggunakan taraf kepercayaan 5% dan taraf 

kepercayaan 1%. Agar hasil perhitungan koefisiensi korelasi signifikan, maka 

perlu dibandingkan dengan r tabel dengan taraf kesalahan tertentu. Dan untuk 

memberikan penafsiran terhadap koefisiensi korelasi yang ditemukan tersebut 

besar atau kecil, maka dapat berpedoman pada ketentuan sebagai berikut: 

 

rxy = 
})(}{)({

))((
2222 YYNXXN

YXXYN

Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣ−Σ
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Interval Koefisiensi Tingkat Hubungan 

0.00-0.20 Sangat rendah/lemah 

0.20-0.40 Rendah/lemah 

0.40-0.70 Cukup/sedang 

0.70-0.90 Tinggi/kuat 

0.90-1.00 Sangat tinggi/kuat 

 

Pada teknik analisis non statistik digunakan metode observasi 

dengan memusatkan perhatian terhadap objek yang diteliti dan metode angket 

yang sebelumnya telah dianalisis secara statistik, maka akan dianalisis pula 

secara non statistik dengan merujuk pada indikator yang akan dipaparkan 

pada BAB II. 

H. Sistematika Penulisan Skripsi 

Secara umum skripsi ini terbagi dalam tiga bagian yaitu 

pendahuluan, isi dan penutup. Secara khusus skripsi ini terbagi dalam lima 

bab pembahasan serta sub-sub bahasan. Adapun perinciannya sebagai 

berikut : 

Bab I Pendahuluan, membahas A) latar belakang masalah,            

B) penegasan istilah, C) perumusan masalah, D) tujuan dan manfaat 

penelitian, E) kajian pustaka, F) pengajuan hipotesis, G) metode penelitian, 

dan H) sistematika penulisan skripsi. 
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Bab II   Pengasuhan dan Motivasi Belajar, membahas:                   

A) Pengasuhan, yang meliputi pengertian pengasuhan, fungsi pengasuhan, 

Indikator pengasuhan, B) Motivasi Belajar Santriwati, meliputi pengertian 

motivasi belajar, fungsi motivasi, jenis motivasi, indikator motivasi belajar,                

C) Hubungan antara pengasuhan dan motivasi belajar santriwati 

Bab III  Pengasuhan Santriwati dan Motivasi Belajar Santriwati Di 

Pondok Pesantren Ta’mirul Islam 2010/2011, membahas: A). Letak 

geografis, Sejarah Pondok, Visi dan Misi, Struktur Organisasi Pesantren, 

Sarana dan Prasarana Pesantren, Keadaan Asatidz, Ustadzah, dan Santriwati 

B). Pengasuhan dan Motivasi Belajar Santriwati, meliputi 1. Pengasuhan di 

Pondok Pesantren Ta’mirul Islam , 2. Motivasi Belajar Santriwati di Pondok 

Pesantren Ta’mirul Islam, 3. Hubungan antara Pengasuhan dan Motivasi 

Belajar Santriwati di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam, C). Data Pengasuhan 

dan Motivasi Belajar Santriwati (kualitatif dan kuantitatif). 

Bab IV Analisis hubungan antara pengasuhan dan motivasi belajar 

santriwati, membahas: A) Analisis Kuantitatif meliputi analisis pendahuluan  

Analisa Lanjut, Analisa Uji Hipotesa, dan Analisa kualitatif. 

Bab V Penutup, meliputi kesimpulan,saran-saran, dan kata penutup. 

 

 

 

 

 


