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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Era modern dan serba instant ini gaya hidup sehari-hari  para orang tua, 

anak-anak, remaja bahkan balita  dan pada khususnya  generasi muda  sudah 

tercemari   sudah seperti, bahkan melebihi gaya hidup orang Barat, dari balita 

mereka akan asyik dan terdiam dari tangisnya kalau ibunya memberikan HP 

yang ada gambar-gambar mainannya, anak-anak, remaja sampai orang tua, 

dengan lebih asyik bermain HP mewahnya, internet,posting berita terbaru, serta 

seharian di depan televisi  dengan  teman-temannya. 

 Orang tua modern memandang saat ini nilai rapot atau prestasi akademik 

maupun non akademik adalah segalanya untuk keberhasilan masa depan putra 

putrinya. Sehingga mereka memburunya dengan mengikutkan les prifat 

matematika, bahasa Inggris, Fisika, kimia, Biologi, les ini dan itu sepulang 

sekolah sampai larut malam, dan hari liburnya. Sampai di rumah tidur, pagi 

sekali mereka harus berangkat sekolah, untuk menghindari kemacetan di jalan 

dan untuk menghindari poin pelanggaran karena terlambat datang di 

sekolah.Begitu pula para orang tuanya, berangkat pagi pulang petang dari 

tempat kerjanya untuk menghindari kemacetan di jalan dan pemotongan upah 

dan gaji karena terlambat datang di tempat kerja atau pulang sebelum 

waktunya. Sehingga antara anak dan orang tua di rumah kurang adanya 

hubungan komunikasi yang harmonis karena merekapun masih disibukkan lagi 

dengan HP mewahnya karena takut ketinggalan berita terkini dari sekolah, 

teman dan tempat kerjanya. Apalagi pada saat-saat tertentu mereka masih 
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disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan di rumah 

karena memburu batas akhir yang sudah ditentukan. 

 Sebagian yang lain para orang tua memasrahkan putra putrinya di 

lembaga-lembaga pendidikan termahal, terfaforit dengan harapan nanti setelah 

selesai belajar di sana mereka pasti akan berhasil karena mereka mendapat 

fasilitas yang lengkap, pendidik yang profesional sehingga harus  membayar 

mahal. Baru kalau putra putrinya tidak diterima di sekolah terfaforit mereka 

membawanya ke pondok pesantren sebagai pilihan terakhir  pelariannya. 

Mereka juga beranggapan bahwa putra putrinya sudah cukup bekal di lembaga 

itu asal di diberi cukup uang untuk kebutuhan sehari-harinya, serta sesekali 

dijenguknya. 

 Orang tua rela mengeluarkan biaya pendidikan putra putrinya berapapun 

banyaknya demi terwujud cita-citanya yaitu sukses dikehidupan hari tuanya, 

untuk berlomba-lomba putra putrinya  menjadi para ilmuwan yang berprestasi, 

yang handal, yang sholih dan sholikhah, yang bermanfaat baik bagi dirinya 

sendiri, orang tuanya, lingkungan masyarakatnya, serta bangsa dan negaranya 

bahkan dunia sampai akhiratnya. 

 Kenyataan dilapangan terjadi kesenjangan dari segi nilai atau prestasi 

akademik. Berdasarkan data Kompas com , 3 Mei 2019 misalnya ada 15 

SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta peraih nilai tertinggi UN dengan rata-rata 

sampai 91.68, sedang di jenjang SMP/MTs berdasarkan Compas com, 28 Mei 

2019 rata-rata nilai UN mencapai 95.26, sedangkan pada  tingkat SD/MI  

misalnya di wilayah Jakarta dari 151.634 peserta 2019, sebanyak 7.112 siswa 

meraih nilai total pada rentang 215.00 – 220.00. (jpnn.com.14 Juni 2019). Saat 



3 
 

ini mencari siswa yang nilainya tinggi tidak sulit lagi, karena dari segi gizi 

sudah terpenuhi mulai dari waktu kehamilannya, dari segi fasilitas yang 

mendukung anak berprestasi lengkap. Para pendidik sekarang mulai kesulitan 

untuk mencari siswa yang prestasi akademiknya tinggi yang diikuti oleh 

akhlakul karimah yang memadai.Salah satu buktinya pada UNBK jenjang 

SMP/MTs 2019, Jakarta CNN Indonesia Rabu,  29 Mei 2019 Kemendikbud 

menyebutkan tindak kecurangan dalam Ujian Nasional Berbasis Komputer 

2019 meningkat dari tahun sebelumnya, dan kasus terbanyak ada di Jawa 

Timur. 

 Kenyataan seperti itu menuntun para pendidik khususnya  peneliti dan 

penyebar ajaran agama pada umumnya untuk menganjurkan, menuntun dan 

mengawal kemuliaan akhlakul karimah budi pekerti, khusus kepada remaja kita 

dengan dibarengi prestasi yang membanggakan di kelas yang nilainya paling 

rendah di pondok ini supaya tidak kalah dengan kelas- kelas yang lebih tinggi 

dalam hal prestasi akademiknya, begitu juga dengan sekolah umum lainnya. 

Kesadaran berkomitmen terhadap akhlakul karimahdengan perjuangan keras 

untuk menyebarkan perbaikan akhlakul karimah, serta prestasi akademik yang 

membanggakan memerlukan keuletan, ketelatenan, kerja keras, belajar keras 

yang diikuti semangat yang tinggi  dan perlu  kesabaran tersendiri. Keinginan 

dan perjuangan untuk melihat perubahan yang lebih baik, yang ada di 

sekeliling kita khususnya anak didik kita, adalah sebuah impian yang mulia. 

 Mewujudkan keinginan yang mulia itu, dengan melihat betapa 

kompleksnya fenomena remaja di zaman modern, tetapi dalam hal akhlak 

masih jauh dari harapan para orang tua khususnya dan para pendidik pada 
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umumnya, begitu juga dengan prestasi belajarnya, maka penulis menawarkan 

suatu pemecahan yaitu kembali kepada agama, salah satunya menegakkan 

shalat tahajjud secara istiqomah.` 

 Lima belas abad yang lalu Rasulullah telah memberi isyarat untuk 

menyelamatkan moral atau akhlak yaitu dengan menegakkan shalat. 

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Ankabuut ayat 45: 

                   

                         

Bacalah Kitab (Al Quran) yang telah diwahyukan kepadamu 

(Muhammad) dan laksanakan shalat. Sesungguhnyaa shalat itu 

mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan (ketahuilah) mengingat 

Allah (shalat) itu lebih besar (keutamaannya dari pada ibadah yang 

lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

 

 Hadits Rasulullah menyebutkan, “Shalat itu tiangnya agama. Barang siapa 

mendirikan shalat, maka dia telah mendirikan agama, dan barang siapa 

meninggalkan shalat, maka dia telah meruntuhkan agama.” (Hadis al Baihaqi 

dari Umar r.a). maksud mendirikan shalat, tidak hanya sekedar menjalankan 

shalat lima waktu saja, tapi juga menggiatkan shalat berjamaah di mana saja, 

dan mengiringinya dengan shalat-shalat sunnah lainnya, yang salah satunya 

dengan shalat sunnah Tahajjud, yang mudah diucapkannya namun berat untuk 

dilaksanakannya walau itu dilingkungan pondok pesantren.  

 Abu Huraira ketika Rasulullah saw ditanya seseorang “Sembahyang apa 

yang paling utama selain dari sembahyang fardlu yang lima?” beliau menjawab 
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”sembahyang tahajjud.” dalam hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam 

al Quran surat Al Israa‟ ayat 79 

                           

79. Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang Tahajudlah kamu sebagai 

suatu ibadah tambahan bagimu; Mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat 

kamu ke tempat yang Terpuji. 

 Rasulullah bersabda, 

 “Allah SWT turun ke langit dunia pada setiap malam, pada saat sepertiga 

malam terakhir, barangsiapa yang berdoa kepadaKu, Aku kabulkan dia, dan 

barang siapa yang meminta ampun kepadaKu, akan Aku ampuni dia.” (Hadits 

riwayat Bukhari dan Muslim). 

 Tahajjud adalah syariat Allah, sunnah yang ditetapkan oleh Rasul, 

perilaku terpuji generasi terdahulu, lembaga pendidikan keimanan, 

kesunyian bersama Allah, latihan olah jiwa dan linangan air mata dari 

suara hati. Semuanya adalah perilaku terpuji dan sifat-sifat terhormat 

yang menjadi ciri utama bangun malam.” (QiyamulalLail, mukadimah 

iii). 

 

 Ungkapan rasa yang agung seperti itu ternyata banyak ditinggalkan oleh 

manusia, disia-siakan dan diabaikan. Sehingga hampir ditinggalkan oleh para 

santri di lingkungan  pondok pesantren, meskipun di Pondok Gontor Putri 5 

ada program shalat Tahajjud, namun hanya beberapa santriwati saja yang mau 

dan mampu untuk mendirikannya secara tulus, ikhlas dan istiqomah. Ia hampir 

musnah di tengah-tengah rumah kita, apalagi buat remaja kita. Di dalam 

mukadimah buku Qiyamul al Lail yang ditulis oleh Muhammad bin Shaleh Ali 

Ishaq halaman ke empat tertulis syair: 
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Sungguh ketika mereka dihitung, hanya sedikit. 

Sungguh mereka jumlahnya lebih sedikit dari pada yang sedikit. 

 Keadaan menjadi seperti yang disebutkan syair di atas, maka sebagai 

pendidik, pembimbing dan para guru atau para ustad dan ustadzah seharusnya 

tergugah untuk membangkitkan kembali syiar ini, ke dalam hati dan 

menghidupkan di tengah-tengah kehidupan santri-santri sekaligus santriwati-

santriwati mereka, apalagi jika sampai kelalaian ini bisa menghilangkan 

rambu-rambunya, apalagi melenyapkan mercu-suarnya. ( Ninik,2007:6) 

 Hal lain yang mendorong peneliti untuk mengangkat tema ini adalah 

adanya kenyataan bahwa walaupun setiap hari di pondok ini sudah ada 

program untuk sholat Tahajjud tapi belum semua santriwati Gontor Putri 5 

Kandangan Kediri Jawa Timur taat secara istiqomah dalam menjalankan 

agamanya terutama shalat Tahajjud baik di lingkungan pondok  maupun di luar 

pondok meskipun mereka bersekolah di lembaga yang syarat penuh muatan 

agamanyadan jauh dari gangguan misalnya program tayangan televisi, buku 

cerita atau novel, film kartun dan senetron  berseri bahkan selama berada di 

lingkungan pondok santri  tidak diperkenankan membawa HP sama 

sekali.Walaupun demikian,  disetiap akhir tahunnya rata-rata hampir 1 kelas di 

setiap jenjang kelasnya yang tinggal kelas atau tidak naik kelas,terutama di 

kelas yang gradenya paling rendah. Sebagai contoh kelas 3 pada grade paling 

rendah, pada tahun 2014 jumlah santriwati yang belum naik ada 12, pada tahun 

2015 ada 10, sedangkan pada tahun 2016 ada 15.  

  Sistem penilaian di pondok Gontor memang berbeda dengan pondok-

pondok atau sekolah-sekolah lainya. Di pondok ini mulai jenis soal semuanya 
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uraian tidak ada yang pilihan ganda, yang didahului ujian lisan satu per satu 

maju diuji oleh empat penguji yang terdiri dari 2  ustadzah dan 2 dari kelas 

enam yang telah lulus diuji oleh ustadz sebelumnya sehingga mempunyai 

wewenang untuk menguji lisan  kelas satu sampai kelas llma. Untuk kelas 

enam sendiri pengujinya adalah dua ustadz senior. Sedang durasinya : untuk 

kelas satu sampai kelas lima adalah masing-masing santriwati 35 menit. Untuk 

kelas enam waktunya lebih lama lagi karena materinya lebih banyak yaitu 

mulai kelas satu sampai kelas enam yang  semua bukuya harus dibawa. Baru 

setelah ujian lisan selesai, ujian tulis selama kurang lebih 12 hari dilaksanakan. 

Materi yang diujikan 2 mata pelajaran setiap hari untuk kelas satu dan kelas 2. 

Kelas 3 sampai kelas 6, 3 mata pelajaran yang diujikan setiap harinya. 

Semuanya dijaga oleh 5 pengawas di setiap kelasnya  dan tidak ada tempat 

duduknya yang terdiri dari 2 ustadzah dan 3 santriwati kelas 6 serta setiap 5 

ruangan ada seorang ustadz di luar ruangan. Sehingga total waktu ujian setiap 

semesternya kurang lebih satu bulan. 

 Pondok Modern Gontor tidak mengikuti kurikulum pemerintah,tapi 

memakai kurikulum sendiri, kalau kurikulum Diknas: 75 persen pendidikan 

umum, 25 persen pendidikan agama: di Kemenag sebaliknya 75 persen 

pendidikan agama, 25 persen pendidikan umum: maka di pondok Modern 

Gontor adalah 100 persen pendidikan agama dan 100 persen pendidikan 

umum. Sehingga KBM di pondok ini dimulai dari habis shalat Subuh sampai 

jam 21.30.  

 Zaman modern ini terjadi kesenjangan antara nilai-nilai agama dengan 

praktek keberagamaan yang ditujukan oleh umat yang beragama. Agama hanya 
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dinikmati dari sisi simbolis saja. Akibatnya, terjadi kerancuan, di mana pada 

satu sisi seseorang disebut saleh, namun, pada sisi lainnya perilakunya tidak 

ubahnya seperti orang yang tidak mengenal agama, seperti terbiasa berperilaku 

bohong, ingkar janji, perilakunya jauh dari ajaran-ajaran agam. Fenomena 

mendua dalam kepribadian juga tampil dalam proses pendidikan saat ini.  

Sebagai contoh para guru dan ustad serta  ustadzah hanya bisa ceramah di 

depan kelas namun belum bisa dijadikan sebagai suri teladan tingkah laku yang 

terpuji dan ibadah yang istiqomah sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang 

dibawa oleh Rasulullah saw. 

 Melihat begitu pentingnya makna ibadah kepada Allah SWT yang  ikhlas 

dan istiqomah, diharapkan akan timbul kesadaran pada anak didik dan seluruh 

ustadz dan ustadzah terutama di lingkungan pondok modern Gontor Putri 5 

untuk melaksanakan perintah agama dengan penuh keikhlasan, terutama sekali 

pada sebagian malam mereka diharapkan untuk bangun melaksanakan shalat 

Tahajjud  dengan ustadzah wali kelasnya sendiri sebagai model dan perhatian 

khusus yang membangunkan para santrinya dan tidak diserahkan kepada para 

Mudabiroh sepenuhnya.  

 Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Shalat Tahajjud Sebagai Metode 

Peningkatan Prestasi Akademik Santriwati Pondok Modern Gontor Putri 5 

Kediri”,dengan beberapa pertimbangan, yaitu:  

Pertama, karena shalat Tahajjud adalah amalan sunnah yang sangat dianjurkan 

untuk mengatasi semua problematika hidup kepada seluruh umat manusia 

(yang merupakan ciri orang-orang sholih sejak zaman dahulu) yang sekarang 
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mulai banyak ditinggalkan, dan sepengetahuan peneliti belum pernah ada  yang 

mengangkat dalam bentuk tulisan ilmiah, sehingga peneliti ingin 

membukukannya dalam bentuk skripsi. 

Kedua,peneliti mengefektifkan program shalat Tahajjud di Gontor Putri 5 

karena besar harapan akan tercetak generasi yang tidak hanya cerdas secara 

intelektual, namun juga mempunyai kecerdasan spiritual dan emosional. Hal 

ini ditandai dengan keseimbangan antara kecerdasan berfikir, kemuliaan 

akhlak, kepedulian sosial dan kepatuhan kepada kepada Allah SWT.Sehingga 

makna bertahajud ini akan bisa mengurangi santriwati yang tidak naik kelas di 

kelas grade paling rendah, yang setiap tahunnya separo lebih.  

Ketiga, Pondok Modern Gontor masih menggunakan sistem rangking tidak 

hanya rangking setiap kelasnya, akan tetapi rangking seluruh angkatan di setiap 

tahunnya dengan menggunakan patokan absensi dan jenjang kelas. Sehingga 

siapa saja akan mudah mengetahui santriwati itu dimana posisi prestasi 

akademiknya. Misalnya ada seorang santriwati dengan posisi kelas III B 

dengan nomer absen 1, maka bisa dibaca bahwa santriwati itu nilainya terbaik 

pertama di seluruh kelas III, dan seterusnya. Perlu diketahui di Gontor tidak 

ada kelas A, yang ada kelas B,C,D, dan seterusnya, dengan alasan kemampuan 

manusia sangat terbatas, yang sempurna hanya Allah SWT. 

Keempat, di Gontor menggunakan sistim penilaian yang obyektif (apa adanya), 

yang di masukkan nilai raport hanya nilai murni dari hasil ulangan akhir 

semester saja, sehingga rentang nilai raportnya antara 0-10.  
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, masalah pokok penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimana pelaksanaan shalat tahajud santriwati kelas 3 F Gontor Putri 5, 

Kediri pada tahun akademik 2017-2018? 

2. Bagaimana prestasi akademik santriwati kelas 3 F Gontor Putri 5,  Kediri 

pada tahun akademik 2017-2018? 

3. Mengapa frekuensi bertahajjud dapat meningkatkan prestasi akademik 

santriwati kelas 3 F Gontor Putri 5, Kediri pada tahun akademik 2017-

2018? 

C. Tujuan Masalah 

Berdasarkan  rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui pelaksanaan  shalat tahajud santriwati kelas 3 F Gontor Putri 

5, Kediri pada tahun akademik 2017-2018. 

2. Mengetahui prestasi akademik santriwati kelas 3 F Gontor Putri 5, Kediri 

pada tahun akademik 2017-2018 

3. Membuktikan apakah frekuensi bertahajjud bisa meningkatkan  prestasi 

akademik santriwati kelas 3 F Gontor Putri 5, Kediri untuk tahun 

akademik 2017-2018. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan 

sejarah lokal tentang shalat Tahajjud sebagai metode penunjang prestasi 

akademik santriwati pondok modern Gontor putri 5 Kediri. 
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b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi para peneliti yang 

ingin melaksanakan penelitian dengan tema yang sama. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Instansi Pendidikan  

      Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang sangat penting 

bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam pada umumnya dan bagi 

pondok Gontor putri 5 khususnya, sehingga metode ini bisa dijadikan 

sebagai senjata andalan untuk meningkatkan prestasi akademik santriwati 

di Pondok Gontor Putri 5, Kediri secara umum dan menyeluruh baik 

untuk santriwati maupun untuk seluruh sivitas akademika di pondok ini 

karena metode ini tidak hanya baik untuk santriwati saja, sehingga 

lembaga ini mengefektifkan shalat Tahajjud secara istiqomah untuk 

seluruh civitas di lembaganya. 

b. Bagi ustazdah dan ustazdah wali kelas 

 Sebagai sumber informasi dan referensi dalam pengembangan 

pembelajaran agar dapat menjadi rujukan dalam meningkatkan  prestasi 

akademik santrinya. 

c. Bagi Santriwati 

 Sebagai acuan untuk mengefektifkan pelaksanaan shalat Tahajjud 

secara istiqomah baik di lingkungan pondok maupun di luar pondok. 
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d. Bagi Peneliti.  

Penelitian ini merupakan salah satu pemenuhan syarat untuk memperoleh 

gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam pada jurusan Tarbiyah di Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

E. Penelitian Terdahulu. 

 Sebelumnya peneliti sudah pernah mengadakan penelitian dalam bentuk 

tesis pada jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas agama Islam Universitas 

Muhammadiyah Malang pada tahun 2007, dengan judul “ Metode Kring 

Tahajjud Sebagai Upaya Peningkatan Spiritual Quotient di MAN I Malang. 

Perbedaan penelitian sebelumnya yang kebetulan dilakukan oleh peneliti 

sendiri dengan yang sedang diteliti sekarang adalah yang pertama, obyek 

penelitian yang dulu di lembaga formal di kelas I B di MAN I Malang,  yang 

sedang diteliti sekarang di lingkungan pondok pesantren yaitu kelas 3 F di 

Pondok Gontor Putri 5 Kediri. Kedua, pada penelitian sebelumnya cara 

membangunkan obyek yang diteliti menggunakan telephone dan hand phone, 

sedang pada penelitian sekarang langsung dengan obyek yang diteliti  melalui 

bantuan ustazdah wali kelasnya. Ketiga, pada penelitian sebelumnya metode 

kring Tahajjud untuk meningkatkan spiritual Quotient siswa, sedang pada 

penelitian sekarang shalat Tahajjud sebagai metode untuk meningkatkan 

prestasi akademik santriwati. 

 Yang kedua penelitian dari saudari Siti Faizah (11112179) jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Salatiga pada tahun 2016 dengan judul Hubungan 

Intensitas Shalat Tahajjud dan Sikap Tawadhu‟ di Pondok Pesantren Al 
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Muntaha Kec. Argomulya Kota Salatiga. Di sini peneliti menggunakan metode 

penelitian kuantitatif, dengan kesimpulan akhir bahwa tidak ada hubungan 

negatif yang signifikan antara intensitas shalat Tahajjud dan sikap tawadhu‟di 

pondok pesantren Al-Muntaha Kel. Cebongan, Kec. Argomulyo Kota Salatiga. 

 Yang ke tiga dari Lathifatul Azizah (093111061) dengan judul Pengaruh 

Intensitas Sholat Tahajjud Terhadap Perilaku Sosial Santri di Pondok Pesantren 

AL-Hikmah Tugurejo Semarang Tahun 2014, dengan jenis penelitiannya 

menggunakan kuantitatif lapangan dengan menggunakan metode kuesioner dan 

dokumentasi. Hasil akhir dari penelitiannya adalah shalat Tahajjud mempunyai 

hubungan dan pengaruh yang positif terhadap perilaku sosial santri di Pondok 

Pesantren Al-Hikmah Tugurejo Semarang pada tahun 2014 

F. Definisi Istilah   

1. Shalat Tahajjud 

   Shalat tahajjud adalah shalat sunnah muakad yang sangat 

dianjurkan bagi kaum Muslimin untuk dilaksanakan pada waktu malam hari 

yang terdiri dari 11 raka‟at, 2 raka‟at sekali salam sebanyak empat kali dan 

3 rakaat shalat witir. Shalat ini bisa dilaksanakan setelah shalat Isya‟ sampai 

menjelang waktu shalat shubuh. Namun yang lebih baik adalah 

dilaksnaakan setelah tidur. 

2. Metode  

   Metode dalam penelitian ini adalah salah satu cara yang digunakan 

peneliti untuk meningkatkan prestasi akademik santriwati di pondok modern 

Gontor putri 5 khususnya kelas III F pada tahun pelajaran 2017-2018. 
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3.    Peningkatan 

   Shalat Tahajjud sebagai peningkatan dalam penelitian ini adalah 

bahwa shalat Tahajjud merupakan suatu proses atau perbuatan atau kegiatan 

untuk memperbaiki prestasi akademik santriwati - santriwati di pondok 

modern Gontor putri 5 khususnya kelas III F pada tahun pelajaran 2017-

2018 bisa lebih baik.  

4. Prestasi akademik 

   Prestasi akademik adalah prestasi santriwati pada mata pelajaran 

yang ada dalam kurikulum yang tertuang dalam hasil  di raport pada awal 

tahun  dan raport akhir tahunnya. Untuk mempermudah penelitian ini, maka  

peneliti membatasihanya mata pelajaran yang dipelajari oleh santriwati 

kelas 3 F, yang kelas ini merupakan kelas pada level paling rendah di 

pondok Gontor Putri 5 Kediri yang diperoleh oleh mereka setelah melalui 

proses belajar mengajar selama satu semester. 

5. Santriwati  pondok modern Gontor Putri 5 Kediri. 

   Adalah seluruh peserta didik yang ada di pondok Gontor putri 5 

Kediri yang dengan tulus dan ihklas menjalankan seluruh peraturan dan tata 

tertib yang ada. Tentunya di sini peneliti membatasi hanya santriwati pada 

level kelas yang paling rendah yaitu di kelas III F saja  pada tahun pelajaran 

2017-2018. 

 

 

 

 




