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ABSTRAK 

 

Ummu Kulsum, NIM. D01211074, 2015. Hubungan Kajian Kitab Mabadi’ Al-

Fiqhiyyah dengan Pemahaman Santri Tentang Ibadah Shalat Maktubah di 

Pondok Pesantren Putri Salafiyah Sa’idiyah Arosbaya Bangkalan. Skripsi 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan 

Ampel Surabaya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Bagaimana pelaksananan kajian 

kitab Mabadi’ Al-Fiqhiyyah di Pondok Pesantren Putri Salafiyah Sa’idiyah Arosbaya 

Bangkalan tahun 2014-2015. 2) Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman santri 

tentang ibadah shalat maktubah. 3) Untuk mengetahui ada tidaknya antara hubungan 

kajian kitab Mabadi’ Al-Fiqhiyyah dengan pemahaman santri tentang ibadah shalat 

maktubah di Pondok Pesantren Putri Salafiyah Sa’idiyah Arosbaya Bangkalan. 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasional 

kuantitatif, dimana penelitian ini bertujuan untuk menemukan apakah terdapat 

hubungan dari dua variabel atau lebih, serta seberapa besar korelasi yang ada diantara 

variabel yang diteliti dengan menggunakan uji statistik kolerasi product moment. 

Sedangkan teknik instrumentnya menggunakan teknik observasi, dokumentasi, 

angket, tes dan interview. Populasi dalam penelitian ini adalah santri yang tengah 

mengkaji kitab Mabadi’ Al-Fiqhiyyah yang berjumlah 117 santri yang terdiri dari 3 

kelas, dan diambil sampel sebanyak 40 santri. 

Setelah penelitian ini dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) 

Pelaksanaan kajian kitab Mabadi’ Al-Fiqhiyyah yaitu penulis peroleh dari hasil 

jawaban angket dengan prosentase 62,13%, yang mana standar penafsiran berkisar 

antara 40% sampai dengan 70% tergolong cukup baik, dalam arti pelaksanaan kajian 

kitab Mabadi’ Al-Fiqhiyyah cukup baik. 2) Pemahaman santri tentang ibadah shalat 

maktubah yaitu penulis peroleh dari hasil tes pemahaman santri tentang  ibadah shalat 

maktubah dengan nilai rata-rata (mean), 74.75, yang berkisar antara 70 sampai 

dengan 90 tergolong dalam kategori baik. 3) Dari hasil analisis data dapat diketahui 

hasil perhitungan rxy = 0,462 yang termasuk dalam kategori sedang. Kemudian pada 

tabel product moment dengan db 38, diperoleh pada taraf 5% = 0,320 dan taraf 1% = 

0,413. Dengan demikian nilai rxy lebih besar dari nilai taraf 5% dan 1%, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak, yakni antara variabel X (kajian 

kitab Mabadi’ Al-fiqhiyyah) dan variabel Y (pemahaman santri tentang ibadah shalat 

maktubah) terdapat korelasi positif. Dengan kata lain terdapat hubungan yang 

signifikan antara kajian kitab Mabadi’ Al-Fiqhiyyah dengan pemahaman santri 

tentang ibadah shalat maktubah di Pondok Pesantren Putri Salafiyah Sa’idiyah 

Arosbaya Bangkalan. 

Kata Kunci : Hubungan, Kajian Kitab Mabadi’ Al-Fiqhiyyah, Pemahaman Santri, 

Ibadah Shalat Maktubah. 


