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ABSTRACT 

DESCRIPTION OF SANTRI’S ADAPTABILITY IN AS-SA’IDIYAH 1 

BAHRUL ULUM BOARDING SCHOOL TAMBAK BERAS 

Descriptive correlation study in As-Sa’idiyah 1 Bahrul Ulum Tambak Beras, 

Jombang 

By : Umdatun Watsiqoh 

Background: To be able to adapt well in a boarding school has many obstacles. 

Obstacles arise because of the difficulty to adaptate with the rules apllied by 

boarding school for its santri. Method: This study is a preliminary study to describe 

the adaptability of santri in As-sa'idiyah 1 Bahrul Ulum boarding school, Tambak 

Beras. This study uses Rogers’ innovation diffusion theory. The independent 

variable in this study was demographic data and diffusion stage of rogers 

innovation. Meanwhile the dependent variable was adaptability. Samples in this 

study was 143 santri in As-sa'idiyah 1 Bahrul Ulum boarding school. The data was 

analyzed using Spearman’s rho. Results: The results of the data analysis showed p 

value of each variable at sex demographic data (p = 0.38), age (p = 0.18), education 

(p = 0.76), length of stay (0.533), city origin (0.861), (0.153), for the diffusion stage 

of rogers innovation for the knowledge stage (0.730), the persuasion stage (0.530), 

the decision stage (0.013), the implementation stage (0.179), the confirmation stage 

(0.664 ) Discussion: Age had a correlation with adaptation ability, while Gender, 

education, length of stay, origin of city, children and family member who also live 

in boarding school did not have any relation with adaptability. The diffusion stage 

of rogers innovation which has a correlation with adaptability were the decision 

stage, whereas knowledge, persuasion, implementation, and confirmation showed 

no relationship to adaptability. 

Keywords : Adaptability, Boarding school  
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BAB 1 

BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut pengakuan pengurus Pondok Pesantren Assaidiyyah 1 Bahrul ulum 

Tambak Beras Jombang menyatakan bahwa banyak santri yang merasa tidak 

krasan atau tidak betah berada di pondok pesantren, hal ini diindikasikan 

dengan kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh santri di pondok pesantren, 

seperti pulang terlambat dari sekolah, pergi tanpa izin dari pengurus, dan  tidak 

mengikuti pembelajaran di pondok pesantren. Namun kenakalan santri di 

dalam pondok pesantren belum tereksplorasi, sehingga peneliti tertarik untuk 

meneliti gambaran kemampuan adaptasi santri di pondok pesantren. 

Peraturan didalam buku panduan tata tertib di pondok pesantren 

Assaidiyyah 1 Bahrul ulum tambak beras menurut pengurus pondok pesantren 

peraturan yang sering dilanggar oleh santri didalam pondok pesantren adalah 

sholat berjama’ah, mengikuti pengajian dan semua kegiatan yang ditetapkan 

oleh pondok pesantren, izin pengurus apabila keluar dari pondok pesantren, 

memakai baju rapi dilingkungan pondok pesantren, larangan ketemuan dengan 

selain mahrom. Peraturan didalam pondok pesantren memiliki tujuan baik bagi 

santriwan dan santriwati untuk membentuk moral dan etika yang baik didalam 

diri santri, tetapi menurut data interview atau wawancara peneliti dengan 

pengurus pondok pesantren masih banyak santri yakni santri baru dan santri 

lama yang melanggar tata tertib didalam pondok pesantren dikarenakan 
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sulitnya adaptasi santri terhadap peraturan didalam pondok pesantren yang 

sebelumnya dirumah tidak memiliki batasan dan peraturan. 

Berdasarkan hasil penilitian Goffar (2016) dipondok pesantren Darul Ulum 

jombang, pelanggaran nilai dan norma yang tercatat terjadi pada tahun 2014-

2015 antara lain pacaran 29%, menyimpan dan melihat film porno 7%, keluar 

tanpa izin petugas 60%, berkata kasar 2%, penganiayaan 2%. Dari hasil  

penelitian Anita (2015) diketahui sebanyak 60.77% santri menunjukkan 

ketidakpatuhan terhadap aturan pondok pesantren yang memiliki latar 

belakang masuk pondok pesantren karena permintaan orang tua, sehingga 

santri kurang memiliki memiliki kesadaran dalam mematuhi peraturan pondok 

pesantren, latar belakang lain yang menjadikan santri tidak patuh terhadap 

peraturan pondok yakni daerah tempat tinggal santri yang jauh dari pondok 

pesantren sebanyak 65.38%. 

Berdasarkan hasil pengambilan data awal di pondok pesantren Assa’idiyyah 

Bahrul Ulum1 Tambak Beras Jombang, dari hasil wawancara 3 santri dipondok 

pesantren terdapat 2 dari 3 santri yang melanggar tata tertib pondok pesantren  

salah satunya terlambat kembali ke pondok pesantren dari pulang sekolah tanpa 

sepengetahuan pengasuh pondok pesantren. Dari data pengawas pondok 

pesantren terdapat santri yang kabur-kaburan serta tidak mengikuti kegiatan 

pondok, dan dari data setahun terakhir terdapat 5 dari 55 santri yang 

memutuskan untuk berhenti atau keluar dari pondok pesantren dengan alasan 

tidak betahnya berada dilingkungan pondok pesantren. 

Tahap-tahap dalam penerimaan sebuah inovasi baru menurut Rogers 

memiliki 5 tahap, yakni pengetahuan yang dipengaruhi oleh sosial ekonomi, 
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variabel individu dan perilaku komunikasi, yang kedua persuasi yang 

dipengaruhi oleh karakteristik dari inovasi yakni sosial ekonomi, variabel 

individu dan perilaku komunikasi. Yang ketiga yakni keputusan, dimana pada 

tahap ini santri akan mengadopsi sebuah aturan dalam pondok atau rejection 

aturan yang ditetapkan pondok, kemudian yang keempat yakni implementasi 

yaitu santri mulai mencoba mempraktekkan ajaran dan aturan yang di terapkan 

oleh pondok pesantren, kemudian yang terakhir tahap konfirmasi, dimana 

santri akan memutuskan tetap menerima aturan dari pondok yang 

memunculkan respon adaptif atau memutuskan untuk tidak melanjutkan yang 

memunculkan respon maladaptif. 

Kemampuan adaptasi Santri terhadap peraturan didalam pondok pesantren 

akan melalui tahap-tahap didalam penerimaan sebuah peraturan baru, dimana 

dari ke5 tahap dari teori Rogers akan diketahui di tahapan mana santri 

mengalami kegagalan didalam sebuah penerimaan aturan baru.  Berdasarkan 

permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mempelajari Gambaran 

kemampuan adaptasi santri di pondok pesantren Assa’idiyyah 1 Bahrul Ulum 

Tambak Beras jombang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana Gambaran Kemampuan Adaptasi pada Santri di Pondok 

Pesantren As-sa’idiyyah 1 Bahrul ‘Ulum Tambak Beras Jombang ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menjelaskan Gambaran Kemampuan Adaptasi santri di Pondok 

Pesantren As-sa’idiyyah 1 Bahrul ‘Ulum Tambak Beras Jombang berdasarkan 

Model Teori Difusi Inovasi Rogers. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi hubungan jenis kelamin dengan kemampuan adaptasi 

santri 

2. Mengidentifikasi hubungan Usia dengan Kemampuan adaptasi santri 

3. Mengidentifikasi hubungan Pendidikan dengan kemampuan adaptasi 

santri 

4. Mengidentifikasi hubungan Lama tingal di pondok pesantren dengan 

Kemampuan adaptasi santri 

5. Mengidentifikasi hubungan Asal kota dengan Kemampuan adaptasi santri 

6. Mengidentifikasi hubungan Anak keberapa dengan Kemampuan adaptasi 

santri 

7. Mengidentifikasi hubungan Anggota keluarga yang juga tingal di pondok 

pesantren dengan Kemampuan adaptasi santri 

8. Menjelaskan Gambaran Kemampuan Adaptasi santri di pondok pesantren 

pada tahap  Pengetahuan  

9. Menjelaskan Gambaran Kemampuan Adaptasi santri di pondok pesantren 

pada tahap Persuasi  

10. Menjelaskan Gambaran Kemampuan Adaptasi santri di pondok pesantren 

pada tahap  Keputusan 

11. Menjelaskan Gambaran Kemampuan Adaptasi santri di pondok pesantren 

pada tahap  Implementasi 

12. Menjelaskan Gambaran Kemampuan Adaptasi santri di pondok pesantren 

pada tahap  Konfirmasi 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini memberikan manfaat dan dampak positif pada ilmu 

keperawatan dan kesehatan Jiwa terkait pengembangan aspek psikologis dalam 

permasalahan Kemampuan Adaptasi.  

2. Manfaat praktis 

a. Bagi santri sebagai tambahan informasi Santri agar dapat beradaptasi di 

lingkungan pondok pesantren dan dapat mencegah terjadinya permasalahan 

tumbuh kembang yang disebabkan oleh terganggunya kemampuan adaptasi.  

b. Bagi pengelola pondok pesantren: Membentuk kegiatan yang dapat 

meningkatkan kemampuan Adaptasi santri sehingga dapat mencegah 

terjadinya kenakalan santri. 

c. Bagi perawat Jiwa dan komunitas: Lebih meningkatkan pelayanan dalam 

memberikan asuhan keperawatan pada santri terkait kemampuan adaptasi 

dan jiwa psikologis pada santri. 
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BAB 2 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Adaptasi 

2.1.1 Definisi Adaptasi 

Adaptasi adalah upaya untuk mempertahankan fungsi yang optimal yang 

idealnya dapat mengarah pada penyesuaian atau penguasaan situasi. Stresor 

yang menstimulasi adaptasi mungkin berjangka pendek, seperti demam atau 

berjangka panjang seperti paralisis dari anggota gerak tubuh. Agar dapat 

berfungi optimal, seseorang harus mampu berespons terhadap stresor dan 

beradaptasi terhadap tuntutan atau perubahan yang dibutuhkan. (Mubarak, 2015) 

2.1.2 Macam-macam Adaptasi 

Stres dapat mempengaruhi dimensi fisik, perkembangan, emosional, 

intelektual, sosial, dan spiritual dimana adaptif terdapat dalam setiap dimensi itu. 

(Mubarak, 2015) 

1. Adaptasi Fisiologis 

Indikator fisiologis dari stres disetiap indiividu tidak selalu teramati pada 

semua orang dan berbeda-beda disetiap individunya. Tanda vital biasanya 

meningkat dan klien mungkin nampak gelisah dan tidak mampu untuk 

beristirahat atau berkonsentrasi.  

Hubungan antara stres psikologik dan penyakit merupakan interaksi pikiran 

tubuh, dimana stres dapat mempengaruhi penyakit dan pola penyakit. Indikator 

fisiologis stres yaitu kenaikan tekanan darah, peningkatan ketegangan dileher, 

bahu, dan pinggang, peningkatan denyut nadi dan frekuensi pernapasan, 



7 
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI      GAMBARAN KEMAMPUAN ADAPTASI ...  UMDATUN WATSIQOH 

 

telapak tangan berkeringat, tangan dan kaki dingin, postur tubuh yang tidak 

tegap, keletihan, sakit kepala, gangguan lambung, suara yang bernada tinggi, 

mual, muntah, dan diare, perubahan nafsu makan, perubahan frekuensi 

berkemih, dilatasi pupil, gelisah, kesulitan tidur atau sering terbangun saat 

tidur. 

2. Adaptasi Psikologis 

Adaptasi psikologis merupakan suatu bentuk penyesuaian secara psikologis 

terhadap stresor untuk bertahan dan melindungi diri dari serangan dan ancaman 

yang tidak menyenangkan. Stres psikologis dapat menimbulkan kecemasan, 

perasaan tidak aman, ketidaknyamanan frustasi, perasaan terancam, dan 

konflik yang diekspresikan dalam bentuk kemarahan, kekhawatiran, sikap 

emosional, gerakan mondar mandir dll.  

Indikator psikologis dan perilaku stres, antara lain kecemasan, depresi, 

kepenatan, peningkatan penggunaan bahan kimia, perubahan dalam kebiasaan 

akan, tidur dan pola aktivitas, kelelahan mental, perasaan tidak adekuat, 

kehilangan harga diri, peningkatan kepekaan, kehilangan motivasi, ledakan 

emosional dan menangis, penurunan produktifitas dan kualitas kinerja 

pekerjaan, kecenderungan untuk membuat kesalahan, mudah lupa dan pikiran 

buntu, kehilangan perhatian terhadap Hal-hal yang rinci, preokupasi (misalnya 

mimpi siang hari), ketidakmampuan berkonsentrasi pada tugas, peningkatan 

ketidakhadiran dan penyakit, letargi, kehilangan minat, rentan terhadap 

kecelakaan. 
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Seseorang yang mengalami stres akan berusaha untuk mengatasinya dengan 

melakukan pertahanan agar keadaan tetap seimbang. Pendekatan yang 

dilakukan untuk mencapai keseimbangan yaitu: 

1) Orientasi tugas 

Orientasi pada tugas merupakan strategi pemecahan masalah atau problem 

solving strategies dengan cara-cara yang konstruktif dan berorientasi pada 

kenyataan, menghadapi stresor secara sadar, realistik, objektif, dan rasional. 

Upaya tersebut dapat mengurangi stres secara efektif untuk waktu yang lama 

dan dapat dilakukan dengan meningkatkan keyakinan diri dan kemampuan 

untuk menghadapi serta memecahkan masalah yang akan datang. 

2) Orientasi ego 

Mekanisme ini disebut mekanisme pertahanan diri atau defense mechanism 

yang berfungsi  untuk melindungi atau mempertahankan diri dari berbagai 

serangan atau hal-hal yang tidak menyenangkan. Sifatnya hanya sementara dan 

masalah yang dihadapi masih tetap ada. Pembelaan ego dipergunakan untuk 

melindungi individu dari kecemasan, meringankan penderitaan bila mengalami 

suatu kegagalan, serta menjada harga diri. Jika seseorang mengalami 

kegagalan, maka kemungkinan bereaksi dengan penyesuaian diri berupa 

serangan atau menghadapi secara terang-terangan,  menarik diri dan tidak mau 

tahu lagi atau tidak berusaha, melakukan kompromi atau mengurangi 

keinginannya lalu memilih jalan tengah. 

Mekanisme pertahanan ego bila digunakan terus menerus akibatnya 

ego tidak memdapat perlindungan, melainkan akan mendapat ancaman atau 
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bencana karena banyak mengandung unsur penipuan diri sendiri, distorsi 

realitas pemutarbalikan realitas. Macam-macam mekanisme pertahanan ego 

adalah 

a) Rasionalisasi: menghindari masalah psikologis dengan alasan yang rasional 

dan memperlihatkan tingkah laku yang tampak sebagai pemikiran yang 

logis bukan karena keinginan yang tidak disadari. Contohnya seorang 

mahasiswa yang nilai ulangan jelek memberikan alasan bahwa ia sakit 

sehingga tidak bisa belajar padahal sebenarnya IQ nya kurang. 

b) Displacement: mengatasi masalah psikologis dengan memindahkan 

tingkah laku dengan objek lain, contoh nya saat kondisi ramai, maka 

teman yang disalahkan. 

c) Kompensasi: mengatasi masalah dengan mencari kepuasaan terhadap 

situasi lain atau menutupi kelemahan dengan menonjolkan 

kemampuannya atau kelebihannya, contohnya seseorang memiliki 

masalah penurunan daya ingat, maka akan menonjolkan kemampuan 

yang dimilikinya. 

d) Proyeksi: pertahanan diri dengan memposisikan sifat batin diri sendiri 

kedalam sifat  batin orang lain. Proyeksi dengan menyalahkan orang lain 

atas kelalaian dan kesalahan-kesalahan atau kekurangan diri sendiri. 

contohnya ketika membenci orang lain, kemudian mengatakan pada 

orang bahwa orang lain membencinya. 

e) Represi: mengatasi masalah dengan menghilangkan dan melupakan masa 

lalu. Contohnya suatu pengalaman traumatis menjadi terlupakan. 
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f) Supresi: mengatasi masalah dengan tidak memikirkan hal-hal yang tidak 

menyenangkan dalam dirinya. Dengan kata lain, individu tidak mau 

memikirkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Contohnya individu 

berkata, “sebaiknya kita tidak lagi membicarakan hal itu”. 

g) Denial: menolak untuk menerima atau menghadapi kenyataan yang tidak 

enak. Contohnya seorang gadis yang sudah putus dengan pacarnya, 

menghindarkan diri dari pembicaraan mengenai pacar, perkawinan atau 

kebahagiaan. 

h) Substitusi adalah mengganti obyek yang bernilai tinggi dengan obyek 

yang kurang bernilai tetapi dapat diterima oleh masyarakat. 

i) Restitusi adalah mengurasnggi rasa bersalah dengan tindakan pengganti 

j) Simbolisasi, menggunakan obyek untuk mewakili ide/emosi yang 

menyakitkan untuk diekspresikan. 

k) Sublimasi, memindahkan energi mental yang tidak dapat diterima kepada 

tujuan yang dapat diterima masyarakat. Impuls yang berasal dari Id yang 

sukar disalurkan karena mengganggu individu atau masyarakat, sehingga 

impuls harus diubah bentuknya sehingga tidak merugikan individu atau 

masyarakat sekaligus mendapatkan pemuasan, contohnya impuls agresif 

disalurkan ke olahraga, usaha-usaha yang bermanfaat. 

l) Konversi adalah memindahkan konflik mental pada gejala fisik. 

Contohnya seorang mahasiswa yang tidak mengerjakan tugas-tugasnya 

tiba-tiba merasa sakit sehingga tidak masuk kuliah. 



11 
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI      GAMBARAN KEMAMPUAN ADAPTASI ...  UMDATUN WATSIQOH 

 

m) Introyeksi adalah mengambil alih sifat dari orang yang berarti menjadi 

bagian dari kepribadiannya sekarang.  

3. Adaptasi Perkembangan 

Stres yang belum dapat terselesaikan akan mempengaruhi kemampuan 

dalam menyelesaikan tugas perkembangan, menghambat kelancaran 

menyelesaikan tahap perkembangan, dan dapat mengerah pada krisis 

pendewasaan. Bayi atau anak kecil umumnya menghadapi stresor dirumah. 

Jika diasuh dalam dalam lingkungan yang responsif dan empati, mereka 

mampu mengembangkan harga diri yang sehat dan pada akhirnya belajar 

respons koping adaptif yang sehat (haber dkk, 1992 dalam mubarak, 2015). 

Anak-anak usia sekolah biasanya mengembangkan rasa kecukupan. Mereka 

mulai menyadarii bahwa akumulasi pengetahuan dan penguasaan keterampilan 

dapat membantu mencapai tujuan, serta harga diri berkembang melalui 

hubungan berteman dan saling berbagi diantara teman. Pada tahap ini, stres 

ditunjukkan oleh ketidakmampuan atau ketidakinginan untuk mengembangkan 

hubungan berteman. Remaja biasanya mengembangkan rasa identitas yang 

kuat tetapi pada waktu yang bersamaan perlu diterima oleh teman sebaya. 

Remaja dengan pendukung sosial yang kuat menunjukkan peningkatan 

kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap stresor, tetapi remaja dengan 

sistem pendukung sosial yang lemah akan menunjukkan peningkatan masalah 

psikososial. (Dubos, 1992 dalam mubarak, 2015). Pada dewasa muda terjadi 

transisi pengalaman masa remaja ke tanggung jawab orang dewasa. Konflik 

dapat berkembang anatar tanggung jawab pekerjaan dan keluarga. Konflik 
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mencakup antara harapan dan realitas. Stresor yang dialami individu akan 

berbeda pada setiap tahap perkembangannya. 

Tabel 2 1 Tahapan Perkembangan 

Tahapan perkembangan Jenis stresor 

Anak  Konflik kemandirian 

Ketergantungan pada orang tua 

Mulai bersekolah 

Hubungan dengan teman sebaya 

Kompetisimdengan teman sebaya 

Remaja  Perubahan tubuh 

Hubungan dengan teman 

Seksualitas 

Kemandirian  

Dewasa muda Menikah 

Meninggalkan rumah 

Mulai bekerja 

Melanjutkan pendidikan 

Membesarkan anak 

Dewasa tengah Menerima proses penuaan 

Status sosial 

Dewasa tua Usia lanjut 

Perubahan tempat tinggal 

Penyesuaian diri pada masa pensiun 

Proses kematian 

2.1.3 Respon Adaptasi 

  Respon adaptasi terdiri dari respon adaptif dan maladaptif (Stuart,2009). 

a. Respon Adaptif. 

Respon yang mendukung fungsi integrasi, pertumbuhan, belajar, dan 

mencapai tujuan, seperti berbicara dengan orang lain, memecahkan masalah 

secara efektif, teknik relaksasi, latihan seimbang dan aktifitas konstriktif 

a. Respon Maladaptif 

Respon yang menghambat fungsi integrasi, memecah pertumbuhan, 

menurunkan otonomi dan cenderung menghalangi penguasaan terhadap 

lingkungan, seperti makan berlebihan atau bahkan tidak makan, kerja 
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berlebihan, menghindar, marah-marah, mudah tersinggung, dan menyerang. 

Mekanisme koping yang maladaptif dapat memberi dampak yang buruk bagi 

seseorang seperti isolasi diri, berdampak pada kesehatan diri, bahkan terjadinya 

2.1.4 Adaptasi di pondok pesantren  

 Pengawasan, dukungan dan perhatian dari orang tua merupakan salah satu 

cara mencegah anak untuk bertindak nakal dan melakukan pelanggaran. Anak 

yang tinggal bersama kedua orangtua memiliki kategori kenakalan yang rendah 

karena mendapatkan pengawawan, dukungan dan perhatian dari keluarga 

khususnya orangtua, pada anak yang memiliki kenakalan kategori tinggi adalah 

anak yang tidak mendapatkan pengawasan, dukungan dan perhatian dari 

keluarga. (Anita, 2015) 

 Remaja atau santri yang berada pada masa remaja mengalami masa 

peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa dengan perubahan baik dari segi 

fisik maupun psikis yang terkadang menimbulkan reaksi emosional. Remaja 

yang tinggal di pondok pesantren dengan padatnya jadwal kegiatan dan 

ketatnya peraturan yang harus dipatuhi membuat santri mengalami tekanan 

yang dapat menimbulkan kondisi tidak menyenangkan atau emosi negatif 

seperti badmood, malas, bosan, lelah atau perasaan ingin melampiaskan 

terhadap suatu hal yang menyebabkan santri melakukan pelanggaran terhadap 

aturan. Dibutuhkan kesadaran diri dan kontrol diri agar santri mampu 

menghadapi situasi yang sulit. Kesadaran diri akan tugas dan kewajiban santri 

sebagai peserta didik di pondok pesantren mampu menanggulangi kondisi 

emosi negatif yang dirasakan santri akibat tekanan lingkungan. Selain itu 
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kesadaran diri akan tujuan santri masuk pondok pesantren akan mampu 

memunculkan rasa tanggung jawab pada diri santri. (Anita, 2015) 

 Tanggung jawab yang dimiliki santri bertujuan untuk membentuk suatu 

pertanggung jawaban setiap tindakan dan amanah yang diberikan oleh orang tua 

untuk menuntut ilmu di pondok pesantren, santri yang melaksanakan tanggung 

jawab yang baik, maka ia mempunya moral yang baik karena telah memahami 

baik buruknya tindakan yang ia lakukan (Anita, 2015). Dimana orang yang 

mempunyai moral yang baik adalah orang yang mendasarkan tindakannya atas 

penilaian baik buruknya sesuatu, semakin tinggi tingkat penalaran seseorang 

maka semakin tinggi pula tingkat moral yang dimiliki. Remaja dengan tingkat 

penalaran moral yang matang mampu mengenal konsep-konsep moralitas 

seperti kejujuran, keadilan, kesopanan, kedisiplinan dan sebagainya (Desmita, 

2011). 

 Santri yang berada dalam usia remaja cenderung banyak dipengaruhi oleh 

teman sebaya. Kehidupan santri yang jauh dari orang tua mengharuskan santri 

untuk lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman sebaya sehingga 

perilaku yang ditunjukkan merupakan wujud dari perilaku yang juga dilakukan 

oleh anggota kelompok lainnya. Teman sebaya yang menunjukkan perilaku 

positif dengan mentaati aturan-aturan yang diterapkan membuat santri 

cenderung berperilaku sama dengan menunjukkan kepatuhan terhadap aturan. 

Pada masa remaja mempunyai kedudukan yang penting, sehingga akan 

cenderung mengikuti perilaku kelompok teman sebaya (kusdiyati, Halimah dan 

Faisaludin, 2011). 
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 Teman sebaya dengan perilaku negatif menjadi alasan bagi santri 

melakukan perilaku pelanggaran aturan, dimana santri cenderung berperilaku 

sama dengan teman sebaya. Teman sebaya berpengaruh menghilangkan 

pengaruh positif dari orang tua dan guru sehingga santri berpotensi melakukan 

pelanggaran dan kenakalan pada santri. (Anita, 2015). 

 

2.2 Pondok Pesantren 

2.2.1 Definisi pondok pesantren 

Pondok pesantren adalah sebuah asrama pendidikan islam tradisional 

dimana para siswanya tinggal bersama dan belajar ilmu-ilmu keagamaan 

dibawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai. Biasanya 

komplek pesantren dikelilingi dengan tembok untuk dapat mengawasi arus 

keluar masuknya santri (Herman, 2013) 

Pondok pesantren adalah tempat untuk belajar ilmu agama islam 

sekaligus juga tempat tinggal para santri. Sedangkan pondok, masjid, kiai, santri 

dan pengajian kitab-kitab klasik merupakan lima elemen dasar bagi pondok 

pesantren (Suyono, 2014) 

Pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan islam tradisional 

yang mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran islam 

dengan memberi penekanan pada pentingnya moralitas keagamaan sebagai 

pedoman perilaku sehari-hari. (Tangguh, 2014) 

Pondok pesantren adalah asrama pendidikan santri yang di bimbing oleh 

seorang kiai untuk belajar ilmu agama islam secara mendalam yang dapat 

diamalkan sebagai pedoman didalam masayarakat. 
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2.2.2 Elemen-elemen di dalam Pondok Pesantren 

Menurut Suyono ada beberapa elemen dalam pondok pesantren (Suyono, 

2014) : 

 

1. Pondok 

   Pondok adalah penginapan atau asrama santri yang dipergunakan sebagai 

tempattinggal santri didalam menuntut ilmu agama islam dilingkungan 

pesantren.  

2. Masjid 

 Masjid adalah tempat sujud, seorang muslim lima kali sehari semalam 

melaksanakan shalat. Pada zaman dahulu kaum muslimin selalu memanfaatkan 

masjid untuk tempat beribadah dan juga sebagai tempat lembaga pendidikan 

islam. Dalam konteks pesantren, masjid adalah tempat yang paling tepat untuk 

mendidik para santri, terutama dalam praktek sembahyang lima waktu, khutbah 

dan sembahyang jum’at. 

3. Kiai 

 Kiai adalah seorang yang ahli agama dan fasih dalam membaca Al-Quran 

serta mempunyai kemampuan yang cermat dalam membaca pikiran pengikut-

pengikutnya. Sifat khas seorang kyai adalah terus terang, berani blak-lakan 

dalam bersikap, dan bahkan ahli dalam menerapkan prinsip-prinsip ijtihad. 

4.  Santri 

 Santri adalah elemen penting dalam perkembangan sebuah pesantren, 

karena langkah pertama dalam tahap-tahap membangun pesantren adalah harus 
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ada murid yang datang untuk belajar dari seorang alim. Apabila murid itu sudah 

menetap dirumah seorang alim, maka seorang alim itu dapat disebut kiai dan 

mulai membangun fasilitas yang lebih lengkap untuk pondoknya. 

 

 

5. Kitab-Kitab Klasik 

 Kitab klasik atau Kitab kuning adalah pembelajaran kitab ajar tentang 

agama islam dalam berbagai bidang seperti tauhid, fiqih, tasawuf yang 

berhuruf Arab gundhul (huruf Arab tanpa tanda baca) dan berbahasa Arab. 

Kitab kuning adalah kitab yang ditulis oleh ulama klasik islam yang secara 

berkelanjutan dijadikan referensi yang dipedomani oleh ulama Indonesia. 

Kitab ini berbahasa Arab, Melayu, Jawa, atau bahasa-bahasa lokal lain di 

Indonesia dengan menggunakan aksara Arab, yang selain ditulis oleh ulama di 

Timur Tengah juga ditulis oleh ulama Indonesia. 

2.2.3 Jenis-jenis dan kurikulum pondok pesantren 

Ada 4 bagian jenis pondok pesantren yaitu (M.shodiq, 2011): 

1. Pondok pesantren dilihat dari sarana dan prasarana 

Pondok pesantren dilhat dari sarana dan prasarana merupakan jenis pondok 

pesantren yang menggambarkan bahwa secara umum pondok pesantren 

memiliki sarana dan prasarana sebagainya antara lain: Tempat tinggal kyai, 

tempat tinggal santri, tempat belajar bernama, tempat ibadah, tempat memasak 

(dapur) santri, dll. Kelengkapan sarana dan prasarana pondok pesantren satu 

dengan yang lain bisa jadi berbeda tergantung dengan Tipe Pesantrennya, atau 
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tergantung dengan keinginan dan kemampuan kyai yang mendirikan dan 

mengelola pesantren bersangkutan. 

Pondok pesantren dilihat dari saran dan prasarana memiliki beberapa variasi 

bentuk atau model yang dikelompokkan ada tiga tipe, yaitu: 

1) Pesantren Tipe A, memiliki ciri-ciri: 

Pada tipe A santri menetap di pesantren dengan kurikulum yang tidak 

tertulis tetapi berupa hidden kurikulum atau kurikulum yang diajarkan kiai 

dengan langsung menyampaikan ilmu berdasarkan pemahamannya sendiri 

terhadap agama, pada Tipe ini pembelajaran ini pesantren menggunakan 

pembelajaran asli milik pesantren yakni dengan metode sorogan atau dengan 

santri menghadap kyai secara individu, kyai membacakan kitab kemudian 

santri menirukannya. Metode bandongan yaitu kyai membacakan kitab santri 

memperhatikan atau menyimak secara bersamaan. 

2) Pesantren Tipe B, memiliki ciri-ciri: 

Tipe B menetapkan sistem pembelajaran dengan santri tinggal didalam 

pondok pesantren, pembelajarannya dengan mencampur pembelajaran asli 

pondok pesantren dengan sistem madrasah atau sistem sekolah. Pada pesantren 

Tipe B memiliki kurikulum yang jelas dan memiliki tempat khusus sebagai 

sekolah atau madrasah. 

3) Pesantren tipe C. Memiliki ciri-ciri: 

Pada Tipe C pesantren hanya semata-mata tempat tinggal santri, pada 

pembelajaran tipe C santri belajar di madrasah atau sekolah yang letaknya 

diluar pesantren bukan milik pesantren. Waktu belajar di pesantren pada sat 
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malam atau siang hari pada saat santri tidak belajar di madrasah atau sekolah 

dan tidak memiliki kurikulum yang jelas dan baku. 

Apapun bentuknya sebuah institusi dapat disebut sebagai pondok 

pesantren apabila memiliki sekurang-kurangnya tiga unsur pokok, yaitu adanya 

kyai yang memberikan pengajaran, para santri yang belajar dan tinggal di 

pondok, dan adanya masjid sebagai tempat ibadah dan tempat mengaji 

2. Pondok pesantren dilihat dari ilmu yang diajarkan 

Pondok pesantren diklasifikasn menjadi 3 macam yaitu:  

a. Pesantren tradisional (salafiyah) 

Pesantren tradisioanl adalah pesantren yang masih tetap mempertahankan 

bentuk aslinya dengan semata-mata mengajarkan kitab yang ditulis oleh ulama 

pada abad ke 15 dengan menggunakan bahasa arab. Sistem pengajaranya 

menggunakan sistem “holaqoh”, artinya diskusi untuk memahami isi kitab 

bukan untuk mempertahankan kemungkinan benar salahnya yang diajarkan 

oleh kitab. Santri yakin bahwa pengajaran dari kyai dan dari isi darikitabnya 

adalah benar.  

Kurikulumnya tergantung sepenuhnya pada kyai, santrinya ada yang 

menetap (santri mukim) dan ada santri yang tidk menetap (santri kalong). 

Sedangkan sistem madrasah (scholing) diterapkan hanya untuk memudahkan 

sistem sorogan yang dipakai dalam lembaga-lembaga pengajian bantuk lama, 

tanpa mengenalkan pengajaran umm. Disamping sistem sorogan juga 

menerapkan sistem bandongan.  

Pesantren salaf sebagai kembaga pendidikan nonformal yang mempelajari 

kitab-kitab kalsik yang meliputi: Tauhid, Tafsir, Hadits, Fiqh, Ushul Fiqh, 
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Tasawuf, Bahasa arab (Nahwu, Sharaf, Balaghah dan Tajwid, Mantiq, dan 

Akhlak). Pelaksanaan kurikulum pendidikan pesantren ini berdasarkan 

kemudahan dan kompleksitas ilmu atau masalah yang dibahas dalam kitab,  

sehingga dikenal ada istilah tingkat awal, menengah dan tingkat lanjutan 

(Hasanah, 2012). 

b. Pesantren Modern (Khalafiyah) 

Pesantren Modern adalah pondok pesantren yang mengintegrasikan sistem 

klasikal dan sekolah kedalam pondok pesantren. Pengajian kitab klasik tidak 

lagi mennonjol, bahkan hanya sekedar pelengkap, tetapi berubah menjadi mata 

pelajaran. Dalam pondok pesantren memasukkan kurikulum Pengetahuan 

Umum di Pondok Pesantren, akan tetapi tetap dikaitkan dengan ajaran agama, 

contohnya ilmu sosial dan politik, pelajaran ini selalu dikaitkan dengan ajaran 

agama. 

c. Pondok Pesantren Komprehensif 

Pondok Pesantren Komprehansif adalah Pondok Pesantren yang 

menggabungkan sistem Pondok Pesantren Tradisional dengan Pondok 

Pesantren Modern, yakni dengan menerapkan pendidikann dan pengajaran 

kitab kuning dengan metode sorogan, bandongan dan wetonan, namun sistem 

sekolah tetap terus dikembangkan. 

Lebih jauh daripada itu pendidikan terus dikembangkan garapannya, 

kebesaran pesantren akan terwujud bersamaan dengan meningkatnya kapasitas 

pengelola pesantren yang demikian inilah yang dpat dipakai untuk memahami 

watak pesantren sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat. 
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d. Pondok Pesantren dilihat dari jumlah Santrinya 

Jumlah Santri dapat menggambarkan bentuk pesantren besar, pondok 

pesantren menengah, atau pondok pesantren kecil. Dalam hal ini Pondok 

Pesantren dibagi menjadi 3 kelompok, yakni: 

a) Pondok Pesantren yang memiliki jumlah santri lebih besar dari 2000 orang 

termasuk pondok pesantren besar.  

b) Pondok Pesantren yang memiliki jumlah santri antara 1000 sampai 2000 

orang termasuk pondok pesantren Menengah 

c) Pondok Pesantren yang memiliki kurang dari 1000 orang termasuk 

pesantren kecil. 

e. Pondok Pesantren dilihat dari bdang pengetahun 

Pondok Pesanren dilihat dari bidang pengetahuan adalah jenis pondok 

pesantren yang menggambarkan kajian pengetahuan yang ada pada pesantren 

tersebut, dibagi menjadi tigas jenis, yaitu pondok pesantren tasawuf, jenis 

pondok pesantren ini pada umumnya mengajarkan pada santrinya untuk selalu 

menghambakan diri kepada Allah sang pencipta, dan banyak bermunajat 

kepadanya. Jenis pesantren ini pada umumnya lebih mengutamakan pengajaran 

tentang gramatika bahasa arab dan pengetahuan fisiologis dan etimologis, 

dengan pelajaran utama Nahwu dan Syorof. 

 

2.3 Teori Difusi Inovasi Rogers 

2.3.1 Definisi 

Difusi inovasi terdiri dari dua kata yaitu difusi dan inovasi. Difusi adalah 

proses suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka 

waktu tertentu diantara para anggota suatu sistem sosial dan merupakan sutu 
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jenis perubahan sosial yang terjadi di dalam struktur dan fungsi istem sosial. 

(Rogers dalam scriffman dan kanuk, 2010). 

Inovasi adalah suatu ide, karya objek yang dianggap baru oleh seseorang. 

Yang mempunyai lima karakter inovasi yaitu Relative advantages (keuntungan 

relatif), compatibilty (kesesuaian), complexity (kerumitan), triability 

(kemungkinan dicoba), observability (kemungkinan diamati) (Pratama, 2016). 

Difusi inovasi adalah proses penyebaran serapan ide-ide yang baru yang 

berarti bahwa sebuah inovasi akan diadopsi ataupun ditolak oleh seorang 

individu atau anggota masyarakat. 

2.3.2 Elemen Difusi Inovasi 

Menurut Rogers 1995 dalam sciffman dan kanuk (2010), bahwa proses 

difusi inovasi terdapat empat elemen pokok, yaitu suatu inovasi, 

dikomunikasikan melalui saluran komunikasi tertentu, dalam jangka waktu dan 

terjadi diantara anggota-anggota suatu sistem sosial. 

1. Inovasi adalah gagasan, tindakan atau barang yang dianggap baru oleh 

seseorang yang diukur secara subektif menurut pandangan individu yang 

menerimanya. 

2. Saluran komunikasi adalah alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi 

dari sumber kepada penerima. Jika komunikasi yang dimaksudkan untuk 

memperkenalkan suatu inovasi kepada khalayak yang banyak dan tersebar 

luas, maka slauran komunikasi ang lebih tepat, cepat, efisien, adalah media 

massa. Tetapi jika komunikasi dimaksudkan untuk mengubah sikap atau 
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perilaku penerima secara personal, maka saluran komunikasi yang paling 

tepat adalah saluran interpersonal. 

3. Jangka waktu, yakni proses keputusan inovasi dari mulai seseorang 

mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya. 

Pengukuhan terhadap keputusan itu sangat berkaitan dengan dimensi waktu. 

Paling tidak dimensi waktu terlihat dalam proses pengambilan keputusan 

inovasi, keinovatifan seseorang relatif lebih awal atau lebih lambat dalam  

menerima inovasi, dan kecepatan pengadopsian inovasi dalam sistem sosial. 

4. Sistem sosial merupakan kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan 

terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka 

mencapai tujuan bersama. 

2.3.3 karakteristik Inovasi 

 Menurut Rogers terdapat lima karakter inovasi yaitu (Pratama, 2016): 

1. Relative Advantage (keuntungan relatif) 

Relatif Advantages adalah sejauh mana inovasi dianggap lebih baik dari ide 

yang lain yangmenggantikannya. Semakin besar keuntungan relative dari suatu 

inovasi, maka inovasi akan diadopsi semakin cepat. 

2. Compatibility (kesesuaian) 

Compatibility adalah sejauh mana suatu inovasi dianggap konsisten dengan 

nilai-nilai yang ada, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan mereka yang 

melakukan adopsi. Sebuah ide yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-

norma umum dari sistem sosial tidak akan diadopsi dengan cepat. 

3. Complexity (kerumitan) 
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Complexity adalah tingkat kesulitan untuk memahami dan menggunakan 

inovasi. Inovasi yang mudah dipahami akan diadopsi lebih cepat daripada 

inovasi yang lebh rumit. 

4. Triability (kemungkinan dicoba) 

Triability adalah sejauh mana hasil dapat diujicoba oleh orang lain. 

 

 

5. Observability (kemungkinan diamati) 

Observability adalah sejauh mana hasil suatu inovasi dapat terlihat oleh 

orang lain. Semakin mudah seseorang melihat hasil sebuah inovasi, semakin 

besar kemungkinan untuk mngadopsinya. 

2.3.4 Proses Adopsi inovasi (proses penerimaan pesan) 

Rogers (1994) mengemukakan teori bahwa sesuatu pesan yang diterima 

oleh setiap individu akan melalui 5 tahap sebagai berikut (effendy, 2007): 

1. Awareness (kesadaran) yaitu tahap dimana seseorang sadar akan adanya 

suatu pesan yang disampaikan 

2. Interest (minat) yaitu tahap dimana penerima pesan tertarik akan isi pesan 

yang disampaikan 

3. Evaluation (penilaian) adalah tahap dimana penerima pesan mulai 

mengadakan penilaian keuntungan dan kerugian dari isi pesan yang 

disampaikan 

4. Trial (mencoba) yaitu tahap dimana penerima pesan mencoba 

mempraktekkan isi perasan yang didengarnya 



25 
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI      GAMBARAN KEMAMPUAN ADAPTASI ...  UMDATUN WATSIQOH 

 

5. Adoption (adopsi) yaitu tahap dimana penerima pesan mempraktekkan dan 

melaksanakan isi pesan dalam kehidupan sehari-hari  

Dari tahapan yang telah disebutkan di atas nampaknya  terdapat kelemahan 

dimana proses adopsi tidak berhenti setelah suatu inovasi diterima atau ditolak. 

Kondisi ini akan berubah lagi sebagai akibat dari pengaruh lingkungan 

penerima adopsi. Oleh sebab itu direvisi kembali oleh Rogers (1983) teorinya 

tentang inovasi yaitu knowledge (pengetahuan), persuation (persuasi), decision 

(keputusan), implementation (pelaksanaan), dan confirmation (konfirmasi) 

(Rogers, 1983 dalam Pratama, 2016). 

1) Knowledge (Pengetahuan) 

Seseorang mengetahui adanya inovasi dan memperoleh beberapa pengertian 

tentang bagaimana inovasi itu berfungsi. Pada tahap ini, komunikasi menerima 

inovasi dari mendengar dari teman, beberapa media massa, atau dari agen 

pembaru (penyuluh) yang menumbuhkan minatnya untuk lebih mengetahui hal 

ikhwal inovasi tersebut. 

Menurut Rogers, tiga jenis pengetahuan (knowledge): 

a. Pengetahuan akan keberadaan inovasi (Awereness-knowledge) 

Merupakan pengetahuan akan keberadaan suatu inovasi. Pengetahuan ini 

akan memotivasi individu untuk belajar lebih banyak tentang inovasi dan 

kemudian akan mengadopsinya. Pada tahap ini inovasi mencoba diperkenalkan 

pada masyarakat tetapi tidak ada informasi yang pasti tentang produk tersebut. 

Kurangnya informasi tersebut maka masyarakat tidak merasa memerlukan 

akan inovasi tersebut. Rogers mengatakan bahwa untuk menyampaikan 

keberadaan inovasi akan lebih efektif disampaikan melalui media masa seperti 
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radio, televisi, koran atau majalah. Sehingga masyarakat akan lebih cepat 

mengetahui akan keberadaan suatu inovasi. 

b. Pengetahuan tentang cara menggunakan inovasi (how-to-knowledge)  

Merupakan pengetahuan tentang cara menggunakan suatu inovasi dengan 

benar. Rogers memandang pengetahuan jenis ini sangat penting dalam proses 

keputusan inovasi. Untuk lebih meningkatkan peluang pemakaian sebuah 

inovasi maka individu harus memiliki pengetahuan ini dengan memadai 

berkenaan dengan penggunaan inovasi ini. 

c. Pengetahuan tentang prinsip-prinsip mendasari bagaimana dan mengapa 

inovasi dapat bekerja (principles-knowledge) 

Merupakan pengetahuan tentang prinsip-prinsip yang mendasari bagaimana 

dan mengapa suatu inovasi dapat bekerja. Contoh dalam hal ini adalah ide 

tentang teori kuman, yang mendasari penggunaan vaksinasi dan kakus untuk 

sanitasi perkampungan dan kampanye kesehatan. 

2) Persuation (Persuasi) 

Tahap ini terjadi ketika individu memiliki sikap positif dan negatif terhadap 

inovasi. Tetapi  sikap ini tidak secara langsung akan menyebabkan apakah 

individu membentuk sikap ini setelah dia tahu tentang inovasi, maka tahap 

berlangsung setelah knowledge stage dalam proses keputusan inovasi.  

Rogers menyatakan bahwa knowledge stage bersifat afektif karena 

menyangkut perasaan individu. Karena itu pada tahap ini individu akan terlibat 

lebih jauh lagi. Tikat ketidakyakinan pada fungsi-fungsi inovasi dan dukungan 
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sosial akan mempengaruhi pendapat dan kepercayaan individu terhadap 

inovasi.  

3) Keputusan 

Pada tahap ini individu membuat keputusan apakah menerima atau menolak 

suatu inovasi. Menurut Rogers adoption (menerima) berarti bahwa inovasi 

tersebut akan digunakan secara pebuh, sedangkan meolak berarti “not adopt 

an innovation”. Jika inovasi dapat dicobakan secara parsial, umpannya pada 

keberadaan suatu individu, maka inovasi akan lbih cepat diterima karena 

biasanya individu tersebut pertama-tama ingin menerima inovasi tersebut. 

Walaupun begitu, penolakan inovasi dapat saja terjadi pada setiap proses 

keputusan inovasi ini. 

Rogers menyatakan ada dua jenis penolakan, yaitu active rejection dan 

passive rejection. Active rejection terjadi ketika suatu individu mencoba 

inovasi dan berpikir akan mengadopsi inovasi tersebut namun pada akhirnya 

dia menolak inovasi tersebut. Pasive rejection individu tersebut sama sekali 

tidak berpikir untuk mengadopsi. 

4) Implementasi/Pelaksanaan 

Pada tahap ini sebuah inovasi mencoba untuk dipraktekkan, akan tetapi 

sebuah inovasi membawa suatu yang baru apabila tingkat ketidakpastiannya 

akan terlibat dalam adopsi. Ketidakpastian dari hasil-hasil inovasi ini masih 

akan menjadi masalah pada tahapan ini. Maka si pengguna akan memerlukan 

bantuan teknis dari agen perubahan untuk mengurangi tingkat ketidakpastian 

dari akibatnya. 

5) Konfirmasi 
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Ketika keputusan inovasi sudah dibuat, maka si pengguna akan mencari 

dukungan atas keutusannya. Menurut Rogers keputusan ini dapat menjadi 

terbalik apabila si pengguna ini menyatakan ketidaksetujuan atas pesan-pesan 

tentang inovasi tersebut. Akan tetapi, kebanyakan cenderung untuk 

menjauhkan diri dari hal-hal seperti ini dan berusaha mencari pesan-pesan yang 

mendukung memperkuat keputuan tersebut. Tahap ini, sikap menjadi hal yang 

lebih kursial. Keberlanjutan penggunaan inovasi ini akan bergantung pada 

dukungan dan sikap individu. 

Ketidak berlanjutan adalah keputusan menolak sebuah inovasi setelah 

sebelumnya mengadopsinya. Ketidak berlanjutan ini dapat terjadi selama tahap 

ini dan terjadi pada dua cara sebagai berikut: 

a. Penolakan individu terhadap sebuah inovasi mencari inovasi yang akan 

menggantikannya. Keputusan jenis ini dinamakan replacement 

discontinuance. 

b. Disenchanment discontinuance, dalam hal ini individu menolak inovasi 

tersebut disebabkan ia merasa tidak puas atas hasil dari inovasi tersebut. 
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Saluran Komunikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2. 1 Teori difusi Inovasi (Theory diffusion of innovation) Rogers (1983) 

 

2.4 Keaslian Penelitian 

Peneliti menggunakan kata kunci dan alternatif kata kunci untuk 

mengetahui penelitian sebelumnya. Kata kunci yang digunakan peneliti 

sebagai berikut: 

Tabel 2 2 keyword keaslian penelitian 

Kemampuan 

Adaptasi santri 

Pondok pesantren Teori Rogers 

Adaptation Pondok pesantren Rogers theory 

Adaptability Macam pondok pesantren Konsep Teori Rogers 

Pengetahuan  persuasi keputusan implementasi konfirmasi 

Discontinuance 

Later Adopsi 

Continued Adopsi 

Continued  
Karakteristik dari unit  

Pengambilan Keputusan  

1. Sosial ekonomi 

2. Variabel individu 

3. Perilaku komunikasi 

Karakteristik dari Inovasi 

1. Relative advantage 

2. Compatibility 

3. Complexity 

4. Triability 

5. Observability  

Kondisi Awal 

1. Situasi 

awal, 

2. Kebutuhan 

dan 

problem 

3. Inovasi 

4. Sistem 

sosial 

Adopsi 

Rejection  
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Adaptasi Santri Kurikulum pondok 

pesantren 

 

Kata kunci yang digunakan peneliti untuk mencari literatur jurnal dan 

referensi tinjauan pustaka dari database lib.unair, jurnal unair, proquest, dan 

google scholar. Setelah peneliti memasukkan kata kunci dan alternatif kata 

kunci didapatkan artikel jurnal berjumlah 30 jurnal. Peneliti mengerucutkan 

kembali berdasarkan membaca judul, abstrak serta hasil penelitian dan 

didapatkan 12 sesuai dengan penelitian ini. 

Tabel 2 3  Keaslian Penelitian 

No Judul Artikel; 

Penulis; Tahun 

Metode (Desain, 

Sampel, Variabel, 

Instrumen, Analisis) 

Hasil Penelitian 

1. J: kepatuhan santri 

terhadap aturan di 

Pondok pesantren 

modern 

P:Anita dwi 

rahmawati 

T: 2015 

D: 

Kualitatif fenomenologi 

S: 130 responden 

V : 

Independen 

Faktor yang 

mempengaruhi 

kepatuhan 

Dependen 

Kepatuhan santri 

I: kuesioner dan 

wawancara 

A: Analisis Univariat, 

Analisis Bivariat 

Hasil penelitian 

- Faktor internal (kondisi emosi, 

kesadaran diri, tanggung jawab, 

penalaran moral, kontrol diri) 

mempengaruhi kepatuhan santri 

- Faktor eksternal (perilaku teman 

sebaya, keteladanan guru, 

keteladanan pengurus organisasi 

sekolah, penegakan aturan dan 

hukuman) mempengaruhi 

kepatuhan santri. 

Hasil penelitian diketahui 

sebanyak 60.77% santri 

menunjukkan ketidakpatuhan 

terhadap aturan pondok pesantren 

yang memiliki latar belakang masuk 

pondok pesantren karena permintaan 

orang tua, sehingga santri kurang 

memiliki memiliki kesadaran dalam 

mematuhi peraturan pondok 

pesantren, latar belakang lain yang 

menjadikan santri tidak patuh 

terhadap peraturan pondok yakni 

daerah tempat tinggal santri yang 

jauh dari pondok pesantren sebanyak 

65.38%. 

-  

2. J: Penyesuaian Diri 

santri di pondok 

D: kualitatif deskriptif 

S: santri dengan usia 

11-14 tahun 

Hasil penelitian dalam proses 

penyesuaian diri santri membutuhkan 

waktu yang cukup lama untuk dapat 
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pesantren terhadap 

kegiatan pesantren 

P: Rahmat Irfani 

T: 2004 

V: 

Independen 

Kegiatan di pondok 

pesantren 

Dependen 

Penyesuaian diri santri 

I: wawancara 

A: - 

menyesuaikan diri terhadap kegiatan 

pesantren itu terbukti ppada awal 

masuk kepesantren banyak santri 

yang melanggar peraturan pesantren 

seiring dengan proses belajar yang 

mereka lakukan 

3. J: keterbukaan diri 

santri baru dalam 

masa adaptasi 

P:Burhanadi 

Nurdin 

T: 2014 

D: Deskriptif kualitatif 

S: 6 Responden 

V: 

Independen 

Masa Adaptasi 

Dependen 

Keterbukaan diri santri 

I: Wawancara dan 

Observasi 

A : - 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 

dua dari informan masih tertutup 

dalam beberapa hal kepada ustadnya 

dengan alasan takut dan malu, 

sedangkan satu responden bersikap 

sanggat terbuka. Dalam hal kedekatan 

dua dari tiga informan merasa sangat 

dekat, sedangkan yang satu informan 

merasa tidak dekat. 

4. J: Strategi coping 

santri baru: studi 

kasus di ponpes Al-

Amin Mojokerto 

P: Mochammad 

said 

T: 2015 

D: Deskriptif kualitatif 

S: 11 Orang 

V: 

Independen 

Strategi koping 

Dependen 

Santri baru 

I: in depth interview, 

observasi langsung, 

dokumentasi 

A: interpretasi kata-kata 

Ada beberapa kesimpulan yang dapat 

diambil dari penelitian tentang 

strategi coping pada santri baru di 

Pondok Pesantren Al-Amin 

Mojokerto. 

1. Stres yang dialami informan terdiri 

dari aspek psikologis, akademik, dan 

relasional. Sumber stres 

berasal dari tuntutan penyesuaian diri 

di lingkungan baru yaitu pondok 

pesantren. 

2. Respon coping yang dimunculkan 

informan terdiri dari strategi problem-

focused coping dan emotionfocused 

coping. Keduanya muncul secara 

bersamaan. 

3. Tujuan coping yang dilakukan 

informan sesuai dengan apa yang 

dipaparkan oleh Taylor (dalam 

Anggraeni, 2006, dalam Intani & 

Surjaningrum, 2010) yaitu: 

a. Mempertahankan keseimbangan 

emosi 

b. Mempertahankan self image yang 

positif 
c. Mengurangi tekanan lingkungan 

atau menyesuaikan diri terhadap 

kajian negatif 

d. Tetap melanjutkan hubungan yang 

memuaskan dengan orang lain 
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e. Hasil dari pilihan strategi coping 

yang dilakukan informan secara 

umum berdampak baik dan efektif 

bagi pengurangan atau penyelesaian 

stres yang mereka alami. 

5. J: kontrol diri santri 

putri jenjang 

pendidikan SMP di 

pondok pesantren 

P: Septa nikmatil 

aliyah dan Anwar 

sutoyo 

T: 2016 

D: kualitatif studi kasus 

S: 3 orang santri 

V: 

Independen 

Faktor yang 

mempengaruhi 

pembentukan kontrol 

diri santri 

Dependen 

Kontrol diri santri putri 

jenjang SMP 

I: wawancara, 

observasi, dokumentasi. 

A: Model Miles dan 

Huberman 

Hasil penelitian adalah Laki-laki 

lebih mudah menyesuaikan dalam 

proses belajar mengajar dibandingkan 

perempuan namun sebaliknya untuk 

lebih mudah mengenal dosen masih 

perempuan lebih cepat menyesuaikan 

dengan para dosen. Setiap manusia 

suatu saat berpindah tempat tinggal 

dan hal ini membutuhkan 

penyesuaian dengan suasana baru. 

Laki-laki lebih cepat menyesuaikan 

dengan budaya setempat 

dibandingkan perempuan. Hal ini 

seusai dengan stereotype 

kejeniskelaminan menganggap 

bahwa laki-laki lebih cepat 

menyesuaikan karena mereka 

memiliki jiwa petualang sedangkan 

perempuan agak sulit beradaptasi 

karena terlalu terbawa emosi. 

Berkaitan dengan waktu penyesuaian 

laki-laki lebih mudah menyesuaikan 

dibandingkan dengan 

perempuan. Tetapi keterkaitan 

dengan mengatasi hambatan dalam 

proses adaptasi tergantung dari sifat 

pribadi masing-masing 

6. J: Peranan pondok 

pesantren dalam 

mengatasi 

kenakalan remaja 

P: Suyono, Drs. 

Herimanto, 

M.Pd.Si, Dra.. Sri 

Wahyuni, M.Pd 

T: 2014 

D: Deskriptif kualitatif 

studi kasus 

S: sumber benda, 

tempat, peristiwa, 

informan dan dokumen 

V: 

Independen 

Peranan pondok 

pesantren 

Dependen 

Kenakalan remaja 

I: Observasi, 

wawancara, Analisis 

dokumen 

Untuk mengatasi kenakalan remaja di 

Pondok pesantren Al-Muayyad 

surakarta, santri diberikan pendidikan 

islam semaksimal mungkin untuk 

dipraktekkan santri dalam kehidupan 

sehari-hari dan perihal pelaksanaan 

ibadah sampai perilaku sehari-hari 

yang sesuai dengan tuntutan agama. 
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A: Analisis interaktif 

7. J: Perbedaan 

penyesuaian diri 

santri di pondok 

pesantren 

tradisional dan 

modern 

P: Dyah Aji jaya 

hidayat 

T: 2009 

D: Kuantitaif 

S: 96 Orang 

V: 

Independen 

Tipe pondok pesantren 

(tradisional dan 

modern) 

Dependen 

Penyesuaian diri 

I: 

metode angket dengan 

skala penyesuaian diri 

A: Analisis statistik 

dengan analisis varian 

(annava) 

Ada perbedaan penyesuaian diri yang 

sangat signifikan antara santri di 

pondok pesantren tradisional dan 

modern. Penyesuaian diri santri di 

pondok pesantren tradisional lebih 

baik dibandingkan santri di pondok 

pesantren modern. Hal ini dapat 

dilihat dari nilai rerata penyesuaian 

diri pada santri pondok pesantren 

tradisional (A1) sebesar 138,413 dan 

nilai rerata penyesuaian diri pada 

santri pondok pesantren modern (A2) 

sebesar 116,860. Mean empirik 

penyesuaian diri sebesar 127,188 dan 

mean hipotetik penyesuaian diri 

sebesar 115. Hal ini menunjukkan 

bahwa penyesuaian diri santri di 

pondok pesantren tradisional maupun 

modern tergolong sedang 

8. J: Kenakalan 

Remaja di pondok 

pesantren (Studi 

Deskriptif tentang 

persepsi kenakalan 

remaja bagi santri, 

alasan dan bentuk-

bentuk kenakalan 

remaja di pondok 

pesantren) 

P: 

Aminatuzzuhriyah 

T: 2011 

D: Deskriptif kualitatif 

S: 5 Orang santri 

V: 

Independen 

Persepsi kenakalan 

Remaja 

Dependen 

Bentuk-bentuk 

kenakalan remaja di 

pondok pesantren 

I: Wawancara 

A: Analisis kualitatif 

Dari studi ini dapat diketahui persepsi  

nakal dikalangan santri, yaitu santri 

menganggap itu hal yang wajar 

dilakukan oleh mereka karena mereka 

remaja, dan kenakalan mereka hanya 

sebagai bentuk pemberontakan dan 

juga hanya sebagai dorongan untuk 

menghilangkan kejenuhan saat 

berada di pondok pesantren, selain iu, 

alasan santri tersebut menjadi nakal 

padahal berada di lingkungan pondok 

pesantren, yaitu dikarenakan para 

santri merasa terkekang dengan 

peraturan yang ada dan mereka 

melampiaskannya dengan berperilaku 

nakal. Bentuk bentuk kenakalan 

remaja dipondok pesantren, antara 

lain kabur dari pondok, berkelahi 

dengan teman, merokok, terlambat ke 

pondok ketika hari sambangan. 



34 
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

 

 

 

SKRIPSI      GAMBARAN KEMAMPUAN ADAPTASI ...  UMDATUN WATSIQOH  

 

9. J: 

Pola adaptasi sosial 

budaya kehidupan 

santri pondok 

pesantren nurul 

barokah 

P: Yogi setiawan f, 

aceng kosasih, siti 

komariah 

T: 2014 

D: 

Pendekatan kualitatif 

Metode Deskriptif 

S: - 

V: - 

Independen 

- Adaptasi sosial 

budaya 

Dependen 

- Kehidupan santri 

pondok pesantren 

I: Kuesioner 

A: - 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

1. Setiap santri pada awalnya tidak 

betah tinggal di Pondok Pesantren 

Nurul 

Barokah hingga tiga sampai enam 

bulan dengan menguasai bahasa 

Sunda melalui proses peniruan 

dan pembelajaran oleh dewan 

asatidz 

hambatan utama dari luar Sunda 

dalam beradaptasi adalah perbedaaan 

bahasa, karena dalam kegiatan harian 

dan pembelajaran, warga pesantren 

menggunakan bahasa Sunda 

10 J: Difusi inovasi 

dan adopsi program 

jaminan kesehatan 

nasional 

P: Herawan wahyu 

pratama 

T: 2016 

D: Deskriptif 

kualitatif 

S: 7 orang 

V:  

Independen 

Difusi inovasi 

Dependen 

Adopsi program 

jaminan kesehatan 

nasional 

I:wawancara, 

observasi, dan data 

dokumen 

A: model interaktif 

Hasil peneltian menunjukkan bahwa 

Proses adopsi dalam penlitian ini 

berjalan lancar dan baik. Informan 

sebagai adopter melalui semua 

tahapan tersebut sampai akhirnya 

menerima dan mantap untuk 

mengadopsi inovasi berupa program 

Jaminan Nasional. 

11. J: penyesuaian diri 

remaja yang tinggal 

di pondok pesantren 

modern nurul izzah 

gresik pada tahun 

pertama 

P:Mediana 

Pritaningrum 

T: 2013  

D: kualitatif  studi 

kasus 

S: 300 Orang 

V: 

Independen 

1. Kondisi fisik 

2. Kepribadian 

3. Edukasi dan 

pendidikan 

4. Lingkungan 

5. Agama dan 

budaya 

Dependen 

Penyesuaian diri santri  

I: wawancara  

A: Analisis tematik 

Hasil dari penelitian ini, peneliti 

menemukan bahwa bentuk 

penyesuaian diri pada kedua subjek 

adalah adaptasi, yaitu mengubah 

tingkah laku agar sesuai dengan 

lingkungan. Kedua subjek pada 

penelitian ini mengubah tingkah laku 

mereka agar dapat menyesuaikan diri 

dengan lingkungan. Penelitian ini 

terdapat perbedaan antara kedua 

subjek. 

Subjek 1 keinginan masuk pondok 

adalah merupakan keinginan subjek 

sendiri tidak ada paksaan dari orang 

tua. Subjek 2 masuk pondok 

merupakan keinginan orang tua 

subjek, karena ayah subjek sering 

berpindah tempat tugas dan saat 
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subjek lulus SMP ayah subjek 

dipindah tempat tugas tetapi belum 

ada pemberitahuan resmi tempat 

pindahnya maka orang tua subjek 

memutuskan untuk memasukkan 

subjek ke pondok pesantren di Gresik. 

Subjek 2 ini tentu saja terpaksa 

mengikuti keinginan orang tuanya 

untuk masuk pondok. 

Kedua subjek pada penelitian ini 

menunjukkan bentuk perilaku 

penyesuaian diri adaptasi, yaitu 

mengubah tingkah laku agar sesuai 

dengan lingkungan. Subjek 1 faktor-

faktor yang mempengaruhi proses 

penyesuaian diri remaja pada tahun 

pertama adalah kondisi fsik, 

kepribadian (pengaturan diri, 

kemampuan dan kemauan untuk 

berubah), edukasi dan pendidikan 

(pengalaman, latihan), lingkungan 

(keluarga, sekolah, masyarakat), 

agama dan budaya.  

Subjek 2 faktor-faktor yang 

mempengaruhi proses penyesuaian 

diri remaja pada tahun pertama adalah 

kondisi fsik, kepribadian (pengaturan 

diri, kemampuan dan kemauan untuk 

berunah), edukasi  dan pendidikan 

(belajar, pengalaman, latihan), 

lingkungan (keluarga, sekolah, 

masyarakat), agama dan budaya. 

Faktor faktor yang membedakan 

proses yang mempengaruhi 

penyesuaian diri remaja yang tinggal 

di pondok pesantren modern Nurul 

Izzah Gresik pada tahun pertama 

terhadap kedua subjek adalah pada 

subjek 1 tidak ditemukan adanya 

faktor edukasi dan pendidikan 

(belajar) sedangkan pada subjek 2 

ditemukan adanya faktor edukasi dan 

pendidikan (belajar). 

12. J: proses adaptasi 

menurut jenis 

kelamin dalam 

menunjang 

studi 

D:kuantitatif, 

Deskriptif 

S: 2 Orang santri 

V: 

Independen 

Hasil penelitian adalah Laki-laki 

lebih mudah menyesuaikan dalam 

proses belajar mengajar dibandingkan 

perempuan namun sebaliknya untuk 

lebih mudah mengenal dosen masih 
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mahasiswa 

FISIP 

universitas sam 

ratulangi 

P:Joanne P. M. 

Tangkudung 

T: 2014  

Proses adaptasi  

Dependen 

Proses menyelesaikan 

studi strata satu 

program 

I: kuesioner dan 

dokumen  

A:Analisis deskriptif 

perempuan lebih cepat menyesuaikan 

dengan para dosen. Setiap manusia 

suatu saat berpindah tempat tinggal 

dan hal ini membutuhkan 

penyesuaian dengan suasana baru. 

Laki-laki lebih cepat menyesuaikan 

dengan budaya setempat 

dibandingkan perempuan. Hal ini 

seusai dengan stereotype 

kejeniskelaminan menganggap 

bahwa laki-laki lebih cepat 

menyesuaikan karena mereka 

memiliki jiwa petualang sedangkan 

perempuan agak sulit beradaptasi 

karena terlalu terbawa 

emosi. Berkaitan dengan waktu 

penyesuaian laki-laki lebih mudah 

menyesuaikan dibandingkan dengan 

perempuan. Tetapi keterkaitan 

dengan mengatasi hambatan dalam 

proses adaptasi tergantung dari sifat 

pribadi masing-masing 
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BAB 3 

BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

  

Pondok Pesantren 

Tahap Pengetahuan 

Tahap persuasi

 

 
T a h a p  P e n g e t a h u a n  

Tahap Keputusan 

Tahap Konfirmasi 

Tahap Implementasi 

Internal 

1.Jenis kelamin 

2.Usia  

 

Eksternal 

1.pendidikan 

2.lama tinggal 

3.Asal Kota 

4.Anak keberapa 
5.Anggota keluarga 

yang juga tinggal di 

pondok  pesantren 

 

Kemampuan Adaptasi 

Gambar 3. 1 Kerangka konseptual Gambaran kemampuan adaptasi 

santri di pondok pesantren berdasarkan teori Rogers. 
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 Menurut teori Rogers, proses adopsi inovasi akan melalui beberapa tahap 

yaitu, pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi dan konfirmasi. Tahap-

tahap tersebut yang akan membawa seseorang kedalam tahap adopsi atau rejection, 

dimana ketika seseorang memilih adopsi, maka akan mengimplementasikannya 

kemudian timbul konfirmasi yaitu sebuah inovasi akan tetap diterima yang 

memunculkan respon adaptif atau seseorang memilih untuk tidak melanjutkan yang 

akan memunculkan respon maladaptif. 

3.2 Hipotesis Penelitian 

H1a: Ada hubungan antara Jenis kelamin dengan kemampuan adaptasi 

H1b: Ada hubungan antara usia dengan kemampuan adaptasi 

H1c: Ada hubungan antara pendidikan dengan kemampuan adaptasi 

H1d: Ada hubungan antara Lama tinggal dengan kemampuan adaptasi 

H1e: Ada hubungan antara Asal kota dengan kemampuan adaptasi 

H1f: Ada hubungan antara Anak keberapa dengan kemampuan adaptasi 

H1g: Ada hubungan antara anggota keluarga yang juga tinggal di pondok pesantren 

dengan kemampuan adaptasi 

H1h: Ada hubungan pengetahuan dengan kemampuan adaptasi santri 

H1i: Ada hubungan persuasi dengan kemampuan adaptasi santri 

H1j: Ada hubungan keputusan dengan kemampuan adaptasi santri 

H1k: Ada hubungan implementasi  dengan kemampuan adaptasi santri 

H1l:: Ada hubungan konfirmasi dengan kemampuan adaptasi santri 
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BAB 4 

BAB 4 METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian adalah cara menyelesaikan masalah dengan metode 

keilmuan (Nursalam, 20016). Pada bab ini penulis membahas tentang rancangan 

penelitian, populasi, sampel, besar sampel dan teknik pengambilan sampel, variabel 

penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian, lokasi dan waktu 

penelitian, prosedur pengumpulan data, kerangka operasional, analisa data dan 

etika penelitian. 

4.1 Desain penelitian 

Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian Deskriptif korelasional 

dengan pendekatan cross sectional. Metode Deskriptif korelasional digunakan 

untuk menganalisa hubungan antara variabel independen yaitu data demografi 

(jenis kelamin, usia, pendidikan, lama tinggal, asal kota, anak keberapa, anggota 

keluarga yang juga tinggal di pondok pesantren) dan tahap yang mempengaruhi 

adaptasi santri (pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi/pelaksanaan, dan 

konfirmasi) dengan variabel dependen yaitu kemampuan adaptasi. Pendekatan yang 

digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Cross sectional yaitu dengan cara 

mengidentifikasi dan mengukur hanya satu kali tanpa adanya tindak lanjut. 

4.2 Populasi dan sampel  

4.2.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian adalah subjek yang memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan. Populasi dibagi menjadi populasi target dan populasi terjangkau. 

Populasi target adalah populasi yang memenuhi kriteria sampling dan menjadi 
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sasaran akhir penelitian. Populasi terjangkau (accessible Population) adalah 

populasi yang memenuhi kriteria penelitian dan dapat dijangkau peneliti dari 

kelompoknya (Nursalam. 2016). Populasi terjangkau pada penelitian ini adalah 

seluruh Santri di Pondok Pesantren As-sa’idiyyah 1 Bahrul ‘Ulum Tambak Beras 

Jombang terdapat 231 santri. 

4.2.2 Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi terjangkau yang dapat digunakan 

sebagai subjek penelitian melalui sampling, dimana sampel telah mewakili semua 

populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah Santri di pondok pesantren 

Assaidiyyah 1 Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang yang memenuhi kriteria 

inklusi dan tidak memenuhi kriteria eksklusi dalam penelitian ini. 

Kriteria Inklusi pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Responden dengan Variasi lama tinggal di pondok pesantren 

2. Santri dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan 

3. Responden yang masih aktif menjadi santri di pondok pesantren Assaidiyyah 1 

Bahrul Ulum Tambak Beras 

4. Santri dengan tingkat sekolah SMP, SMA dan PT 

5. Responden yang kooperatif dan bisa membaca serta menulis 

6. Responden bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini dengan menandatangani 

surat persetujuan untuk menjadi responden penelitian. 

Kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Santri yang tidak aktif menjadi santri di pondok pesantren Assaidiyyah 1 Bahrul 

Ulum Tambak Beras 
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2. Santri yang tidak kooperatif 

Penentuan besar ampel dihitung berdasarkan rumus besar sampel untuk 

populasi, menurut Nursalam (2016) terdapat rumus yang dapat dipergunakan untuk 

menentukan besar sampel dengan menggunakan metode Rumus Taro Yamane, 

yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

n = Perkiraan besar sampel 

N = Perkiraan besar populasi 

d = tingkat kesalahan yang dipilih (d=0.05) 

Berdasarkan hasil perhitungan rumus diatas, didapatkan besar sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 143 responden.  

4.2.3 Teknik Sampling 

Teknik sampling adalah cara untuk pengambilan sampel dari suatu populasi 

sesuai dengan subjek yang dibutuhkan oleh peneliti (Nursalam 2016). Dalam 

penelitian ini digunakan teknik probability sampling dengan tipe stratified random 

sampling. Tipe startified random sampling adalah dengan strata atau kedudukan 

n = 

N. 

1+ N (d)2 

= 

231 

1+231 (0.05)2 

= 

231 

1.615 

= 143.03 responden 
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subjek di suatu lembaga, sampling ini digunakan peneliti untuk mengetahui 

beberapa variabel pada populasi yang merupakan hal yang penting untuk mencapai 

sampel yang representatif. Pada penelitian ini subjek dalam besar sampel 

mempunyai kesempatan sama untuk terpilih dan tidak terpilih. Responden di ambil 

sebanyak 143 santri dengan pengambilan sampel menurut jenis kelamin santri, 

sehingga responden yang terpilih akan dijadikan sebagai subjek penelitian. 

Pengambilan sampel dengan cara 

1. Besar sampel untuk Santri Putri 

𝑛 =
𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 𝑆𝑎𝑛𝑡𝑟𝑖 𝑝𝑢𝑡𝑟𝑖

𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑋𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 

𝑛 =
139

231
𝑋143     

𝑛 = 86       

𝑛 = 86 𝑠𝑎𝑛𝑡𝑟𝑖      

2. Besar sampel untuk Santri Putra 

𝑛 =
𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 𝑆𝑎𝑛𝑡𝑟𝑖 𝑃𝑢𝑡𝑟𝑎

𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑋𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 

𝑛 =
92

231
𝑋143 

𝑛 = 56.9 

𝑛 = 57𝑠𝑎𝑛𝑡𝑟𝑖 

Total 86+57= 143 Santri 
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4.3 Variabel penelitian dan definisi operasional 

4.3.1 Variabel penelitian 

Variabel penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 

1. Variabel bebas (independen variable) 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya 

(Nursalam, 2016). Penelitian ini menggunakan data demografi (jenis kelamin, 

usia, pendidikan, lama tinggal, asal kota, anak keberapa, anggota keluarga yang 

juga tinggal di pondok pesantren), dan tahap-tahap difusi inovasi roegers 

(pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi dan konfirmasi)  sebagai 

variabel independen atau variabel bebas. 

2. Variabel terikat (dependent variable) 

Variabel dependen adalah variabel yang nilainya dipengaruhi atau ditentukan 

oleh variabel lain (Nursalam, 2016). Penelitian ini menggunakan kemampuan 

adaptasi sebagai variabel dependen atau variabel terikat.  

4.3.2 Definisi Operasional 

Tabel 4 1 Definisi Operasional Gambaran kemampuan adaptasi santri dipondok 

pesantren As-sa’idiyah 1 Bahrul Ulum Tambak beras Jombang. 

Variabel Definisi Parameter Alat 

Ukur 

Skala 

Data 

Skor 

Jenis Kelamin 

 

 

 

Identitas 

sebagai laki-

laki atau 

perempuan 

Menuliskan usia 

saat ini di lembar 

kuesioner 

Kuesioner Nominal Laki-laki kode 1 

Perempuan kode 2 

Usia Lama waktu 

hidup 

seseorang 

sejak 

dilahirkan 

Menuliskan usia 

saat ini di lembar 

kuesioner 

kuesioner Ordinal Kode 1 = 12-15 tahun 

Kode 2 = 16-18 tahun 

Kode 3 = 19-22 tahun 
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Variabel Definisi Parameter Alat 

Ukur 

Skala 

Data 

Skor 

Pendidikan Pendidikan 

adalah tingkat 

pembelajaran 

formal yang 

ditempuh 

Menuliskan 

pendidikan saat 

ini di lembar 

kuesioner 

kuesioner Ordinal Kode 1 = SMP 

Kode 2 = SMA 

Kode 3 = PT 

Lama Tinggal Jangka waktu 

seseorang 

berada pada 

lingkungan 

tinggalnya 

Menuliskan Lama 

tinggal saat ini di 

lembar kuesioner 

kuesioner Ordinal Kode 1= 1-2 tahun 

Kode 2=3-4  tahun 

Kode 3= 5-6 tahun 

Kode 4= 7-8 tahun 

Kode 5= 9-10 tahun 

Kode 6= >10 tahun 

Asal Kota Tempat tinggal 

asli seseorang 

Menuliskan asal 

kota di lembar 

kuesioner 

Kuesioner Nominal Kode 1= Jombang 

(Dalam kota) 

Kode 2 = Luar kota 

Anak keberapa Urutan lahir 

seseorang 

dari jumlah 

saudara 

Menuliskan anak 

keberapa di 

lembar kuesioner 

kuesioner Ordinal Kode 1 = anak pertama 

Kode 2 – anak kedua 

Kode 3 = anak ke 3 

Kode 4 = anak ke >4 

Anggota 

keluarga yang 

juga tinggal di 

pondok 

pesantren 

Anggota 

keluarga yang 

juga tinggal di 

lingkungan 

pondok 

pesantren 

dengan 

seseorang 

Memberikan check 

list (√) di kolom 

anggota keluarga 

yang juga tinggal di 

pondok pesantren. 

kuesioner Ordinal Kode 1 = Ada 

Kode 2 = Tidak ada 

Variabel 

Independen: 

Pengetahuan 

Merupakan 

hasil tahu santri 

terhadap aturan 

dan sanksi di 

pondok 

pesantren 

1. Pengertian 

pondok 

pesantren 

2. Aturan pondok 

pesantren 

3. Sanksi 

pelanggaran di 

pondok 

pesantren 

 

Kuesioner Ordinal Skor untuk jawaban 

Benar nilai :1 

Salah nilai : 0 

Penilaian : 

1. Baik = 60-72 

2. Sedang = 33-59 

3. Buruk = 18-32 

 

Variabel 

Independen: 

Persuasi 

Sikap positif 

atau negatif 

terhadap suatu 

inovasi 

1. Relative 

Advantage 

(keuntungan 

relatif) 

Kuesioner Ordinal Skor untuk 

Jawaban 

pernyataan positif 

SS = 4 

S = 3 
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Variabel Definisi Parameter Alat 

Ukur 

Skala 

Data 

Skor 

2. Compatibility 

(kesesuaian) 

3. Complexity 

(kerumitan) 

4. Triability 

(kemungkinan 

dicoba) 

5. Observability 

(kemungkinan 

diamati) 

 

TS = 2 

STS = 1 

Skor untuk jawaban 

pernyataan negatif: 

SS = 1 

S = 2 

TS = 3 

STS = 4 

Penilaian : 

1. Persuasi baik kode 1 

2. Persuasi sedang kode 2 

3. Persuasi buruk kode 3 

Kriteria : 

Persuasi baik  jika 26-32 

Persuasi sedang 15-26 

Persuasi buruk jika 8-14 

 

Variabel 

Independen: 

Keputusan 

 

Merupakan 

tahap Adopsi 

atau rejection 

suatu inovasi 

baru 

 

1. Ajaran dan 

peraturan 

pondok 

digunakan 

secara penuh 

2. Ajaran dan 

peraturan 

pondok tidak 

digunakan 

secara penuh 

3. Ajaran dan 

peraturan 

pondok 

kadang 

digunakan, 

kadang tidak 

 

 

Kuesioner 

 

 

Ordinal 

 

Skor untuk jawaban 

pernyataan positif : 

SS = 4 

S = 3 

TS = 2 

STS = 1 

Skor untuk jawaban 

peryataan negatif 

SS = 1 

S = 2 

TS = 3 

STS = 4 

Penilaian : 

1. Keputusan baik kode 

1 

2. Keputusan sedang 

kode 2 

3. Keputusan buruk kode 

3 

Kriteria : 

Baik jika 37-44 

Sedang 21-36 

Buruk jika 11-20 

Variabel 

Independen: 

Konfirmasi 

Merupakan 

keberlanjutan 

penggunaan 

inovasi 

1. Mencari dukungan 

positif 

2. Mencari 

pembelajaran yang 

akan menggantikan 

Kuesioner Ordinal Skor untuk jawaban 

pernyataan positif : 

SS = 4 

S = 3 

TS = 2 

STS = 1 
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Variabel Definisi Parameter Alat 

Ukur 

Skala 

Data 

Skor 

3. Tidak puas atas 

hasil dari ajaran 

pondok pesantren 

Skor untuk jawaban 

pertanyaan negatif : 

SS = 1 

S = 2 

TS = 3 

STS = 4 

Penilaian : 

1. Konfirmasi 

negatif kode 1 

2. Konfirmasi sedang 2 

3. konfirmasi positif kode 

3 

Kriteria : 

Konfirmasi baik  jika 34-

50 

Konfirmasi sedang 19-33 

Konfirmasi buruk jika 10-

18 

Variabel 

Dependen: 

Kemampuan 

adaptasi 

Penyesuaian 

seseorang 

terhadap 

perubahan 

didalam 

lingkungannya 

Respon Adaptasi 

baik: mendukung 

fungsi integrasi, 

pencapaian tujuan. 

Respon adaptasi 

sedang: 

mendukung 

sebagian fungsi 

integrasi  

Respon Adaptasi 

buruk: 

Menghambat 

fungsi integrasi, 

kesehatan yang 

memburuk 

Kuesioner Ordinal Skor untuk jawaban 

pernyataan positif : 

Selalu = 4 

Sering = 3 

kadang = 2 

tidak pernah = 1 

Skor untuk jawaban 

pernyataan negatif : 

Selalu = 1 

Sering = 2 

kadang = 3 

Tidak pernah = 4 

Penilaian : 

1. Adaptasi baik 

kode 1 

2. Adaptasi sedang 

sedang 2 

3. Adaptasi buruk 

kode 3 

Kriteria : 

Adaptasi baik 

  jika 96-116 

Adaptasi sedang 52-95 

Adaptasi buruk 

 jika 10-43 
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4.4 Instrumen penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

kuesioner. Kuesioner merupakan jenis penelitian dengan mengumpulkan data 

secara formal kepada subjek untuk menjawab pertanyaan secara tertulis sedangkan 

observasi adalah peneliti menggunakan pendekatan berdasarkan kategori sistem 

yang telah dibuat oleh peneliti untuk mengobservasi suatu peristiwa atau perilaku 

dari subjek (Nursalam, 2016) kuesioner dalam penelitian ini terdiri dari: 

1. Data responden, merupakan data terkait dengan identitas responden yang terdiri 

dari No Responden, tanggal pengisian, jenis kelamin, usia, pendidikan, Lama 

tinggal di pondok pesantren, asal kota, anak keberapa, anggota keluarga yang 

juga tinggal di pondok pesantren. 

2. Kuesioner Tahap-tahap difusi inovasi Rogers 

Variabel faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan adaptasi mencakup 

pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, konfirmasi. instrumen yang 

digunakan adalah menggunakan kuesioner yang dibuat sendiri oleh peneliti sesuai 

dengan model teori Rogers 1983. 

a. Kuesioner Pengetahuan  

Kuesioner ini digunakan untuk mengukur gambaran hubungan Tahap pengetahuan 

terhadap kemampuan adaptasi santri di pondok pesantren. Kuesioner ini dibuat 

sendiri oleh peneliti sesuai dengan model teori Rogers yang terdiri dari 18 soal. 

Pada kuesioner pengetahuan telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas kepada 15 

responden dan didapatkan semua pernyataan kuesioner persuasi dinyatakan valid 

dengan angka reliabilitas kuesioner pengetahuan yaitu yaitu 0.762 yang artinya 

valid dan dipercaya sebagai alat pengumpulan data. Pernyataan kuesioner untuk 

tahap pengetahuan menggunakan skala ordinal Skor untuk jawaban benar nilai= 1, 
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Salah nilai= 0. Kriteria penilaiannya, Baik = 60-72, Sedang =33-59 , Buruk = 18-

32 

b. Kuesioner persuasi 

Kuesioner ini digunakan untuk mengukur gambaran hubungan tahap persuasi 

terhadap kemampuan adaptasi santri di pondok pesantren. Kuesioner ini dibuat 

sendiri oleh peneliti sesuai dengan model teori Rogers. Pernyataaan kuesioner 

untuk tahap persuasi menggunakan skala ordinal yang terdiri dari 5 pernyataan 

positif dan 3 pernyataan negatif. Jawaban terdiri dari 4 Jawaban pernyataan positif 

yaitu : sangat setuju = 4, setuju = 3, tidak setuju = 2, sangat tidak setuju = 1 dan 

untuk pertanyaan negatif yaitu : sangat setuju = 1, setuju=2, tidak setuju=3, sangat 

tidak setuju=4. Pada kuesioner persuasi telah dilakukan uji validitas dan 

reliabilitas kepada 15 responden dan didapatkan semua pernyataan kuesioner 

persuasi dinyatakan valid dengan angka reliabilitas kuesioner persuasi yaitu 

0.797.Kriteria penilaiannya adalah Persuasi baik  jika 26-32, persuasi sedang 15-

26 Persuasi buruk jika 8-14. 

3. Kuesioner Keputusan 

Kuesioner ini digunakan untuk mengukur gambaran hubungan tahap keputusan 

terhadap kemampuan adaptasi santri di pondok pesantren. Kuesioner ini dibuat 

sendiri oleh peneliti sesuai dengan model Teori Rogers. Pernyataan kuesioner 

untuk faktor keputusan menggunakan skala ordinal yang terdiri dari 6 pernyataan 

positif dan 5 pernyataan negatif. Jawaban terdiri dari 4 jawaban pertanyaan positif 

yaitu : sangat setuju = 4, setuju = 3, tidak setuju = 2, sangat tidak setuju = 1 dan 

untuk pertanyaan negatif yaitu : sangat setuju = 1, setuju=2, tidak setuju=3, sangat 

tidak setuju=4. Pada kuesioner keputusan telah dilakukan uji validitas dan 
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reliabilitas kepada 15 responden dan didapatkan semua pernyataan kuesioner 

persuasi dinyatakan valid dengan angka reliabilitas kuesioner keputusan yaitu 

0.791. Kriteria penilaiannya adalah keputusan baik 37-44, keputusan sedang 21-

36 , keputusan buruk 11-20 

c. Kuesioner implementasi 

Kuesioner ini digunakan untuk mengukur gambaran hubungan tahap 

implementasi terhadap kemampuan adaptasi santri di pondok pesantren. 

Kuesioner ini dibuat sendiri oleh peneliti sesuai dengan model teori Rogers. 

Pernyataan kuesioner untuk tahap implementasi menggunakan skala ordinal yang 

terdiri dari 8 pernyataan positif dan 11 pernyataan negatif. Jawaban terdiri dari 4 

jawaban pernyataan positif yaitu : selalu = 4, sering = 3, kadang = 2, tidak pernah 

= 1 dan untuk pernyataan negatif yaitu : selalu = 1, sering=2, kadang=3, tidak 

pernah=4. Pada kuesioner implementasi telah dilakukan uji validitas dan 

reliabilitas kepada 15 responden dan didapatkan semua pernyataan kuesioner 

persuasi dinyatakan valid dengan angka reliabilitas kuesioner implementasi yaitu 

0.770..Kriteria penilaiannya adalah pelaksanaan baik jika Implementasi baik  jika 

63-76 implementasi sedang 35-62, implementasi buruk jika 19-34 

d. Kuesioner konfirmasi 

Kuesioner ini digunakan untuk mengukur Gambaran hubungan tahap 

konfirmasi terhadap kemampuan adaptasi santri di pondok pesantren. Kuesioner ini 

dibuat sendiri oleh peneliti sesuai dengan model teori Rogers. Pernyataan kuesioner 

untuk tahap konfirmasi menggunakan skala ordinal yang terdiri dari 4 pernyataan 

positif dan 6 pernyataan negatif. Jawaban terdiri dari 4 jawaban pernyataan positif 

yaitu : sangat setuju = 4, setuju = 3, tidak setuju = 2, sangat tidak setuju = 1 dan 
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untuk pertanyaan negatif yaitu : sangat setuju = 1, setuju=2, tidak setuju=3, sangat 

tidak setuju=4. Pada kuesioner konfirmasi telah dilakukan uji validitas dan 

reliabilitas kepada 15 responden dan didapatkan semua pernyataan kuesioner 

konfirmasi dinyatakan valid dengan angka reliabilitas kuesioner konfirmasi yaitu 

0.789. Kriteria penilaiannya adalah Konfirmasi baik  jika ,34-40, konfirmasi sedang 

19-33 Konfirmasi buruk jika 10-18. 

e. Kuesioner Kemampuan Adaptasi 

Kuesioner ini digunakan untuk mengukur kemampuan adaptasi santri di 

pondok pesantren. Kuesioner ini diambil peneliti dari penelitian sebelumnya 

tahun 2012 oleh Alvian Agustino saputra dkk yang dimodifikasi sendiri oleh 

peneliti. Pertanyaan kuesioner untuk kemampuan adaptasi menggunakan skala 

ordinal yang terdiri dari 19 pernyataan positif dan 10 pernyataan negatif. Jawaban 

terdiri dari 4 jawaban pernyataan positif yaitu : selalu = 4, sering = 3, kadang = 2, 

tidak pernah = 1 dan untuk pernyataan negatif yaitu : selalu = 1, sering=2, 

kadang=3, tidak pernah=4. Pada kuesioner kemampuan adaptasi telah dilakukan 

uji validitas dan reliabilitas kepada 15 responden dan didapatkan semua 

pernyataan kuesioner kemampuan adaptasi dinyatakan valid dengan angka 

reliabilitas kuesioner kemampuan adaptasi yaitu 0.763. Kriteria penilaiannya 

adalah Adaptif  jika 96-116, adaptasi sedang 52-95, Maladaptif jika 29-51 

sebagai berikut: 

Berdasarkan penjelasan dan penggolongan tersebut, maka interpretasi skor 

SEPTI-TS berdasarkan mean hipotetik adalah sebagai berikut: 
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4.5 Lokasi dan waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan di pondok pesantren Assa’idiyyah 1 Bahrul Ulum 

tambak beras jombang. Penelitian ini dilaksanakan selama 1 hari antara Bulan juni 

sampai dengan Juli 2017 

4.6 Prosedur pengambilan atau pengumpulan data 

Pengumpulan data merupakan suatu proses pendekatan pada subjek dan proses 

pengumpulan karakteristik dari subjek yang diperlukan dalam penelitian. Langkah-

langkah dalam pengumpulan data bergantung pada rancangan penelitian dan teknik 

instrumen yang diinginkan (Nursalam, 2016). 

Prosedur dan pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tahap persiapan 

a. Peneliti mengajukan permohonan ijin penelitian kepada Dekan Fakultas 

Keperawatan Universtas Airlangga untuk persetujuan dosen pembimbing 

skripsi 

b. Peneliti mengajukan surat pengantar dari bagian akademik untuk melakukan 

studi pendahuluan yang ditujukan kepada kepala pondok pesantren 

Assa’idiyyah tambak beras jombang. 

c. Setelah mendapatkan surat, peneliti melakukan survey lokasi kemudian 

melakukan studi pendahuluan dengan mewawancarai beberapa santri terkait 

adaptasi santri di pondok pesantren Assa’idiyyah tambak beras jombang. 

d. Setelah diketahui permasalahan santri terkait kemampuan adaptasi santri 

dipondok pesantren Assa’idiyyah 1 Bahrul Ulum tambak beras jombang, 

selanjutnya peneliti meminta bantuan kepada pengurus pondok pesantren 

terkait data jumlah santri yang akan menjadi calon resoponden peneliti, 
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kemudian peneliti mendata ulang berdasarkan perhitungan besar sampel dan 

pengambilan sampel menggunakan cara startified random sampling. 

e. Sebelum melakukan penelitian, peneliti telah melakukan ujian proposal dan 

Uji Etik. Peneliti juga melakukan permohonan ijin penelitian ke bagian 

Akademik Fakultas Keperawatan yang ditujukan kepada kepala pondok 

pesantren As-sa’idiyyah 1 Bahrul Ulum Tambak Beras jombang. 

f. Peneliti selanjutnya memberikan surat permohonan ijin penelitian kepada 

kepala pondok pesantren Assa’idiyyah 1 Bahrul Ulum tambak beras jombang 

dan kemudian berkoordinasi dengan kepala dan pengurus pondok pesantren 

terkait pelaksanaan penelitian di pondok pesantren Assa’idiyyah 1 Bahrul 

Ulum tambak beras jombang. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Peneliti melakukan penelitian di tanggal yang telah ditentukan bersama 

kepala dan pengurus pondok pesantren 

b. Pertemuan dengan responden hanya dilakukan sekali di pondok pesantren 

dengan membagian kuesioner kepada santri yang telah menjadi responden 

untuk mengetahui gambaran kemampuan adaptasi santri di pondok 

pesantren. 

c. Pemberian dan pengisian kuesioner di isi oleh santri setelah santri mengaji 

di dalam musolah, peneliti akan dibantu pengurus untuk mengkoordinasikan 

santri untuk berkumpul didalam musolah. Pengisian kuesioner akan 

didampingi oleh tim peneliti karena tidak menutup kemungkinan responden 

mengalami kesulitan dalam memahami pertanyaan yang ada di kuesioner. 

Dalam pengisian kuesioner implementasi peneliti dibantu oleh pengurus 
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sebagai observer anak santri selama belajar di pondok pesantren yang akan 

membutuhkan waktu 10-20 menit untuk melakukan pengisian kuesioner. 

d. Setelah kuesioner penelitian sudah diisi oleh responden, maka peneliti 

memberikan intensif berupa souvenir sebagai tanda terima kasih dan 

apresiasi dari peneliti. 

e. Setalah melakukan pengumpulan data dari kuesioner, selanjutnya peneliti 

melakukan analisis data dan menarik kesimpulan. 

4.7 Cara pengolahan dan analisis data 

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan software statistik dengan 

tahapan sebagai berikut: 

1. Editing 

Editing merupakan upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang 

diperoleh. Peneliti melakukan pengecekan terhadap kelengkapan data, jika ada data 

yang salah, maka data tersebut tidak dipakai. 

2. Coding  

Coding adalah pembahasan kode untuk setiap data yang diperlukan, hal ini 

akan memudahkan dalam penyajian data. 

Kode data demografi 

a. Jenis kelamin, kode 1= Laki-laki, 2= Perempuan 

b. Usia, kode 1= 12-15, 2= 16-18, 3= 19-22 

c. Jenjang pendidikan, kode 1= SMP, 2= SMA, 3= PT 

d. Lama tinggal di pondok pesantren 1= 1-2 tahun, 2=3-4  tahun, 3= 5-6 tahun, 4= 

7-8 tahun, 5= 9-10 tahun, 6= >10 tahun 

e. Asal kota 1= Jombang 2=Luar jombang 

f. Anak ke 1= 1, 2= 2, 3= 3, 4= >3 
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g. Anggota keluarga yang juga tinggal di pondok pesantren 1= Iya, 2= Tidak 

3. Tabulasi Data 

a. Analisis Univariat 

Analisis univariat bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan 

karakteristik variabel penelitian (Notoadmojo 2010). Analisis univariat dalam 

penelitian ini yaitu data demografi (Usia, Jenis kelamin, Lama tinggal di pondok 

pesantren, Asal kota, Anak ke, Anggota keluarga yang juga tinggal di pondok 

pesantren) menggunakan frekuensi dan presentase. Variabel pengetahuan, persuasi, 

keputusan, implementasi, konfirmasi dan kemampuan adaptasi, rumus yang 

digunakan yaitu: 

𝑝 =
𝑓

𝑁
𝑥100% 

Keterangan:  

b. Analisis Multivariat 

Tabulasi dalam bentuk tabel sesuai dengan variabel-variebel yang diukur untuk 

mengetahui gambaran  kemampan adaptasi santri di pondok pesantren, kemudian 

data dianalisis secara deskriptif maupun statistik untuk mengetahui gambaran 

distributif dan variasi dari masing-masing variabel dilakukan dengan perangkat 

lunak komputer program statistik SPSS. Analisa statistik hasil jawaban atas 

pertanyaan kuesioner di scoring dan kemudian dilakukan statistika menggunakan 

Deskriptif analisis korelasi α ≤ 0.05, skala data untuk kedua variabel yang akan 

dikorelasikan melalui skala data ordinal dapat berupa positif yang artinya searah 

jika variabel besar maka variabel kedua juga besar pula. Korelasi negatif 

(berlawanan arah jika variabel pertama besar maka variabel kedua kecil). 

P= presentase 

 f= frekuensi 

 

 

N= Jumlah jawaban responden 
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Patokan hasil perhitungan korelasi sebagai berikut: 

< 0.20  : hubungan dapat dianggap tidak ada 

<0.20 – 0.40 : hubungan ada tapi rendah 

>0.70 – 0.90 : hubungan tinggi 

> 0.90 – 1.00 : hubungan sangat tinggi 

4.8 Uji Validitas dan Reabilitas 

4.8.1 Uji Validitas 

Uji validitas adalah suatu uji untk mengukur ketepatan atau  kecermatan suatu 

instrumen dalam mengukur apa yang ingin di ukur. 

Prinsip validitas adalah pengukuran dan pengamatan yang berarti prinsip keandalan 

instrumen dalam mengumpulkan data (Nursalam, 2014). Uji validitas 

menggunakan SPSS 21 dengan besar r tabel dan tingkat signifikansi yang dijadikan 

sebagai salah satu patokan. 

Item instrumen dianggap valid jika hasil uji validitas dapat dinyatakan dengan r 

hitung maupun r tabel. Besar r tabel ditentukan dengan melihat jumlah responden 

(15) dengan tingkat signifikasnsi 5 % yaitu diperoleh 0.514. berikut uji validitas 

masing-masing variabel:  

1. Uji validitas item kuesioner tahap pengetahuan 

Tabel 4 2 Uji validitas kuesioner tahap pengetahuan 

Item pertanyaan r hitung R tabel Keterangan 

1 0.514 0.614 Valid 

2 0.514 0.741 Valid 

3 0.514 0.653 Valid 

4 0.514 0.695 Valid 

5 0.514 0.650 Valid 

6 0.514 0.614 Valid 

7 0.514 0.695 Valid 

8 0.514 0.650 Valid 

9 0.514 0.741 Valid 

10 0.514 0.973 Valid 

11 0.514 0.973 Valid 

12 0.514 0.695 Valid 

13 0.514 0.695 Valid 

14 0.514 0.695 Valid 
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15 0.514 0.650 Valid 

16 0.514 0.973 Valid 

17 0.514 0.695 Valid 

18 0.514 0.650 Valid 

  

Berdasarkan tabel hasil uji validitas pada kuesioner tahap pengetahuan ada 

18 item pertanyaan dan hasil semuanya dinyatakan valid, sehingga kuesioner 

dapat digunakan untuk mengukur tahap pengetahuan santri di pondok pesantren 

As-sa’idiyah 1 Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang 

 

2. Uji validitas item kuesioner tahap persuasi 

Tabel 4 3 Uji validitas kuesioner tahap persuasi 

3. Item 

pertanyaan 

r hitung R tabel Keterangan 

1 0.514 0.954 Valid 

2 0.514 0.594 Valid 

3 0.514 0.978 Valid 

4 0.514 0.963 Valid 

5 0.514 0.530 Valid 

6 0.514 0.934 Valid 

7 0.514 0.907 Valid 

8 0.514 0.991 Valid 

  

Berdasarkan tabel hasil uji validitas pada kuesioner tahap persuasiada 8 item 

pertanyaan dan hasil semuanya dinyatakan valid, sehingga kuesioner dapat 

digunakan untuk mengukur tahap persuasi santri di pondok pesantren As-

sa’idiyah 1 Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang 

 

4. Uji validitas item kuesioner tahap keputusan 

Tabel 4 4 Uji validitas kuesioner tahap keputusan 

5. Item 

pertanyaan 

r hitung R tabel Keterangan 

1 0.514 0.996 Valid 

2 0.514 0.970 Valid 

3 0.514 0.941 Valid 

4 0.514 0.952 Valid 

5 0.514 0.904 Valid 

6 0.514 0.936 Valid 
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7 0.514 0.959 Valid 

8 0.514 0.970 Valid 

9 0.514 0.970 Valid 

10 0.514 0.959 Valid 

11 0.514 0.936 Valid 

 

Berdasarkan tabel hasil uji validitas pada kuesioner tahap keputusan ada 11 

item pertanyaan dan hasil semuanya dinyatakan valid, sehingga kuesioner dapat 

digunakan untuk mengukur tahap keputusan santri di pondok pesantren As-

sa’idiyah 1 Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang 

6. Uji validitas item kuesioner tahap implementasi 

Tabel 4 5 uji validitas kuesioner tahap implementasi 

Item 

pertanyaan 

r hitung R tabel Keterangan 

1 0.514 0.959 Valid 

2 0.514 0.913 Valid 

3 0.514 0.779 Valid 

4 0.514 0.807 Valid 

5 0.514 0.953 Valid 

6 0.514 0.919 Valid 

7 0.514 0.629 Valid 

8 0.514 0.847 Valid 

9 0.514 0.985 Valid 

10 0.514 0.944 Valid 

11 0.514 0.913 Valid 

12 0.514 0.913 Valid 

13 0.514 0928 Valid 

14 0.514 0.836 Valid 

15 0.514 0.953 Valid 

16 0.514 0.953 Valid 

17 0.514 0.550 Valid 

18 0.514 0.779 Valid 

19 0.514 0.763 valid  

  

Berdasarkan tabel hasil uji validitas pada kuesioner tahap implementasi ada 

18 item pertanyaan dan hasil semuanya dinyatakan valid, sehingga kuesioner 

dapat digunakan untuk mengukur tahap implementasi santri di pondok pesantren 

As-sa’idiyah 1 Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang 

7. Uji validitas item kuesioner tahap konfirmasi 

Tabel 4 6 uji validitas kuesioner tahap konfirmasi 
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8. Item 

pertanyaan 

r hitung R tabel Keterangan 

1 0.514 0.648 Valid 

2 0.514 0.942 Valid 

3 0.514 0.953 Valid 

4 0.514 0.843 Valid 

5 0.514 0.923 Valid 

6 0.514 0.974 Valid 

7 0.514 0.717 Valid 

8 0.514 0.822 Valid 

9 0.514 0.952 Valid 

10 0.514 0.952 Valid 

Berdasarkan tabel hasil uji validitas pada kuesioner tahap konfirmasi ada 10 item 

pertanyaan dan hasil semuanya dinyatakan valid, sehingga kuesioner dapat 

digunakan untuk mengukur tahap konfirmasi santri di pondok pesantren As-

sa’idiyah 1 Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang 

9. Ujji validitas item kemampuan adaptasi 

Tabel 4 7 Uji valditas kemampuan adaptasi 

10. Item 

pertanyaan 

r hitung R tabel Keterangan 

1 0.514 0.958 Valid 

2 0.514 0.950 Valid 

3 0.514 0.900 Valid 

4 0.514 0.741 Valid 

5 0.514 0.951 Valid 

6 0.514 0.984 Valid 

7 0.514 0.921 Valid 

8 0.514 0.791 Valid 

9 0.514 0.839 Valid 

10 0.514 0.912 Valid 

11 0.514 0.698 Valid 

12 0.514 0.872 Valid 

13 0.514 0.896 Valid 

14 0.514 0.931 Valid 

15 0.514 0.730 Valid 

16 0.514 0.925 Valid 

17 0.514 0.795 Valid 

18 0.514 0.917 Valid 

19 0.514 0.627 valid  

20 0.514 0.709 valid  

21 0.514 0.936 valid  

22 0.514 0.850 valid  



59 
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI      GAMBARAN KEMAMPUAN ADAPTASI ...  UMDATUN WATSIQOH 

 

23 0.514 0.569 valid  

24 0.514 0.934 valid  

25 0.514 0.858 valid  

26 0.514 0.832 valid  

27 0.514 0.915 valid  

28 0.514 0.794 valid  

29 0.514 0.893 valid  

Berdasarkan tabel hasil uji validitas pada kuesioner kemampuan adaptasi 

ada 18 item pertanyaan dan hasil semuanya dinyatakan valid, sehingga kuesioner 

dapat digunakan untuk mengukur kemampuan adaptasisantri di pondok pesantren 

As-sa’idiyah 1 Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang 

4.8.2 Uji Reliabilitas 

 Uji Realiabilitas adalah kesamaan hasil pengukuran atau pengamatan bila 

fakta atau kenyataan hidup tadi diukur atau diamati berkali-kali dalam waktu yang 

berlainan. (Nursalam. 2014)/ uji reliabilitas yang digunakan yaitu dengan uji Alpha 

cronbach dilakukan sebelum melakukan penelitian. Hasil dari uji reliabilitas 

adalah: 

1. Nilai alpha 0.81 – 1.00 maka sangar reliabel 

2. Nilai alpha antara 0.61 - 0.80 maka reliabel 

3. Nilai alpha antara 0.41 – 0.60 maka cukup reliabel 

4. Nilai alpha 0.21 – 0.40 agak reliabel 

5. Nilai alpha 0.00 – 0.20 maka kurang reliabel 

6. Berikut hasil uji reliabilitas pada instrumen penelitian: 

Tabel 4 8 Uji reliabilitas instrumen penelitian 

Varibel Alpha cronbach Keterangan  

Pengetahuan 0.762 Reliabel 

Persuasi 0.797 Reliabel 

Keputusan 0.791 Reliabel 

Implementasi 0.770 Reliabel 

Konfirmasi 0.789 Reliabel 

Kemampuan Adaptasi 0.763 Reliabel 

 

Semua pertanyaan atau pernyataan dalam semua variabel hasilnya reliabel 

sehingga dapat digunakan dalam pengumpulan data penelitian.  
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4.9 Kerangka operasional/kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 1 kerangka kerja penelitian Gambaran kemampuan adaptasi santri di 

pondok pesantren As-sa’idiyah tambak beras jombang.  

Populasi Target: 

Seluruh santri di Pondok pesantren Assa’idiyyah 

tambak beras sebesar 231 santri 

Sampel: 

Besar sampel ditentukan dengan metode Rumus Taro 

Yamane sebesar 143 responden dan diambil dengann 

metode startified random sampling 

Variabel Independen: 

Pengetahuan, Persuasi, Keputusan, 

implementasi, konfirmasi  

 

Pengumpulan Data: 

Instrumen berupa kuesioner 

Variabel Dependen: 

Kemampuan Adaptasi santri 

Laporan Hasil Penelitian: 

Menyajikan hasil pengumpulan dan pengolahan data tentang 

Gambaran kemampuan adaptasi santri di pondok pesantren 
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4.10  Etik (Ethical clearance) 

Dalam melakukan penelian ini, sebelumnya peneliti mengajukan surat 

permohonan untuk mendapatkan rekomendasi Etik dari Fakultas Keperawatan 

Universitas Airlangga dengan nomor Sertifikat Etik 419-KEPK. Penelitian akan 

dimulai dengan melakukan beberapa prosedur yang berhubungan dengan etika 

penelitian meliputi:  

4.10.1 Sikap menghormati orang (Respect to human) 

Respect to Human diartikan ners harus memenuhi hak-hak klien. Hak-hak klien 

terpenuhi dengan adanya: 

1. Lembar persetujuan menjadi responden (Informed consent) 

Penelitian ini menggunakan subjek manusia yaitu Santri di pondok pesantren 

Assa’idiyyah, sehingga informed consent  sangat diperlukan agar tidak melanggar 

hak-hak manusia sebagai subjek penelitian. Informed consent diberikan sebelum 

penelitian dilakukan dengan memberikan lembar persetujuan menjadi responden 

kepada Santri. Informed consent bertujuan agar responden mengetahui maksud dan 

tujuan penelitian serta dampak yang diteliti selama pengumpulan data. Jika 

responden bersedia diteliti, maka harus menandatangani lembar persetujuan. 

Apabila responden menolak persetujuan maka peneliti tidak akan memaksa. 

2. Tanpa nama (Anonimity) dan kerahasiaan (confidentiality) 

Tanpa nama merupakan etika penelitian dengan nama responden dan subjek 

penelitian tidak akan dicantumkan kerahasiaan terhadap responden yang dijadikan 

sampel dalam penelitian, semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin 

kerahasiaan oleh peneliti hanya data tertentu yang dilaporkan pada hasil riset 

3. Otonomi (autonomy) dan Bebas (Freedom) 
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Kebebasan dalam memilih atau menerima suatu tanggung jawab terhadap 

pilihannya sendiri, prinsip otonomi menegaskan bahwa seseorang mempunyai 

kebebasan untuk menentukan keputusan dirinya menurut pilihannya sendiri. 

Bebas merupakan perilaku tanpa tekanan dari luar, memutuskan sesuatu tanpa 

tekanan atau paksaan pihak lain. Siapapun bebas menentukan pilihan yang menurut 

pandangannya sesuatu yang terbaik, klien mempunyai hak untuk menerima atau 

menolak perlakuan yang diberikan.  

4. Asas kejujuran (veracity) dan asas menepati janji (fidelity) 

Pada asas kejujuan ini peneliti mengatakan informasi yang sebenarnya–benarnya 

saat penelitian agar responden mendapatkan informasi yang akurat, komprehensif, 

dan objektif untuk dapat dipahami dan diterima oleh responden. Peneliti 

memberikan lembar penjelasan kepada santri untuk dapat dipahami oleh santri yang 

menjadi responden. 

Pada asas menepati janji peneliti dan responden memiliki kewajiban untuk 

bertanggung jawa terhadap kesepakatan yang telah disepakati. 

4.10.2 Berbuat baik dan tidak merugikan (Beneficience and Non Maleficiene) 

1. Tidak merugikan (nonmaleficience) 

Prinsip ini berarti tidak menimbulkan bahaya/cedera fisik dan psikologis pada 

respondn penelitian. 

2. Berbuat baik (beneficience) 

Prinsip ini berarti hanya melakukan sesuatu yang baik. Kebaikan, memerlukan 

suatu pencegahan dari kesalahan atau kejahatan, penghapusan kesalahan atau 

kejahatan dan peningkatan kebaikan oleh diri dan orang lain dan secara aktif 

berkontribusi bagi kesehatan dan kesejahteraan responden. 
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4.10.3 Keadilan (Justice)  

Keterlibatan subjek peneliti berdasarkan pemilihan yang dilakukan peneliti dan 

sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan serta semua subjek diperlukan sama 

dan adil. Keadilan dalam penelitian ini, diterapkan dengan memenuhi hak subjek 

untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan adil, dengan memberikan kesempatan 

yang sama dan menghormati persetujuan dalam inoformed consent yang telah 

disepakati. 

4.11 Keterbatasan penelitian 

Peneliti menyadari sepenuhna bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna 

dan masih banyak terdapat kekurangan. Hal ini disebabkan oleh adanya 

keterbatasan, yaitu: 

a. Kemampuan peneliti yang baru sekali melakukan penelitian sehingga masih 

banyak kekurngan dalam pengolahan data, interpretasi hasil dan penulisan hasil 

penelitian. 

b. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini hanya berupa kuesioner dimana 

pernyataan-pernyataan dikembangkan dari penelitian sebelumnya dan dari 

konsep yang ada. Walaupun sudah diuji validitas dan reabilitas pada saat uji coba 

kuesioner, mungkin kurang dapat menggali aspek yang diteliti 
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      BAB 5 

BAB 5  HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran umum lokasi penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Assa’idiyah 1 Bahrul 

Ulum Tambak Beras Jombang. Pondok Pesantren Assa’idiyah 1 Bahrul Ulum 

Tambak Beras Jombang berlokasi di Dusun Tambakberas, Desa Tambakrejo, 

kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dengan sosio kultur religious 

agraris. 

Pondok pesantren As-saidiyah 1 Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang 

adalah salah satu unit pesantren yang berada dalam naungan yayasan Bahrul 

Ulum. Keberadaan Pondok Pesantren Bahrul Ulum senantiasa mengupayakan 

agar para santrinya mampu mengaktualisasikan ajaran-ajaran dan nilai-nilai 

yang bersumber dari kitab-kitab salaf sesuai dan kondisi saat ini. 

5.1.2 Karakteristik demografi responden 

Tabel 5 1 Karakteristik demografi responden 

No. Karakteristik Kriteria Jumlah % 

1. Jenis kelamin Laki-laki 

Perempuan 

57 

86 

39.9 

60.1 

2. Usia 12-15 

16-18 

19-22 

79 

57 

7 

55.2 

39.9 

4.9 

3. Pendidikan  SMP 

SMA 

PT 

63 

73 

7 

44.1 

51.0 

4.9 

4. Lama tinggal di pondok 1-2 

3-4 

5-6 

108 

22 

13 

75.5 

15.4 

9.1 

5. Asal kota Jombang 

Luar kota 

27 

116 

18.9 

81.1 

6. Anak keberapa 1 

2 

66 

50 

46.2 

35.0 
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No. Karakteristik Kriteria Jumlah % 

3 

>3 

20 

7 

14.0 

4.9 

7. Anggota keluarga yang 

juga tinggal di pondok 

Ada 

Tidak ada 

44 

98 

30.8 

68.5 

 

Karakteristik demografi responden ini menguraikan tentang karakteristik 

responden meliputi Jenis kelamin, usia, pendidikan, lama tinggal di pondok, asal 

kota, anak ke berapa, dan anggota yang juga tinggal di pondok pesantren 

Berdasarkan tabel diatas mengenai karakteristik demografi responden 

menunjukkan bahwa responden didominasi oleh santri perempuan sebanyak 86 

santri (60.1%) dengan rentang usia 12-15 sebanyak 79 (55.2%), pendidikan 

sebagian responden yaitu SMA sebanyak 73 (51.0%). Berdasarkan data diatas lama 

tinggal di pondok pesantren sebagian responden dengan rentang 1-2 tahun sebanyak 

108 (75.5%) yang berasal dari luar kota sebanyak 116 (81.1), sebagian responden 

merupakan anak pertama sebanayak 66 (46.2%), dan sebagian besar tidak ada 

keluarga yang juga tinggal di pondok pesantren sebanyak 98 (68.5). 

5.1.3 Data hasil tahap Difusi Inovasi Rogers 

Tabel 5 2 Data hasil tahap difusi inovasi Rogers 

No Tahap Baik Sedang Buruk Total  

1. Pengetahuan 27 116 0 143 

  18.9 %  81.1 % 0 % 100% 

2. Persuasi  28 115 0 143 

  19.6 % 80.4 % 0 % 100 % 

3.. Keputusan 33 110 0 143 

  23.1 %  76.9 % 0 % 100 % 

4. Implementasi  4 2 0 143 

  66.7 % 33.3 % 0 % 100 % 

5. Konfirmasi 52 91 0 143 

  36.4 %  63.6 % 0 % 100 % 

6. Kemampuan 

Adaptasi 

30 113 0 143 

  21.0 %  79.0 % 0 % 100 % 
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Pada tahap pengetahuan, berdasarkan hasil keseluruhan responden didapatkan 

bahwa nilai median dan modus sama dan lebih tinggi daripada nilai mean (Mean= 

1.81, Median= 2.00,Modus= 2). Berdasarkan tabel dapat terlihat bahwa responden 

yang memiliki pengetahuan sedang lebih banyak daripada yang memiliki tingkat 

pengetahuan baik dan tidak memiliki pengetahun yang buruk.  

Pada tahap persuasi, berdasarkan hasil keseluruhan responden didapatkan bahwa 

nilai median dan modus sama dan lebih tinggi daripada nilai mean (Mean= 1.80, 

Median= 2.00,Modus= 2). Berdasarkan tabel dapat terlihat bahwa responden pada 

tahap persuasi responden memiliki persuasi sedang lebih banyak daripada yang 

memiliki tingkat persuasi baik dan tidak memiliki persuasi yang buruk.  

Pada tahap keputusan, berdasarkan hasil keseluruhan responden didapatkan 

bahwa nilai median dan modus sama dan lebih tinggi daripada nilai mean (Mean= 

1.77, Median= 2.00,Modus= 2). Berdasarkan tabel dapat terlihat bahwa responden 

pada tahap keputusan, responden memiliki keputusan sedang lebih banyak daripada 

yang memiliki tingkat keputusan baik dan tidak ada yang memiliki keputusan yang  

Pada tahap implementasi, berdasarkan hasil keseluruhan responden didapatkan 

bahwa nilai median dan modus sama dan rendah daripada nilai mean (Mean= 1.33, 

Median= 1.00,Modus= 1). Berdasarkan tabel dapat terlihat bahwa responden pada 

tahap implementasi, responden memiliki implementasi baik lebih banyak daripada 

yang memiliki tingkat keputusan sedang dan tidak ada yang memiliki implementasi 

yang buruk. Berdasarkan hasil pengisian kuesioner oleh pengurus pondok, sejumlah 

4 (66.7) pengurus pondok menyatakan santri memiliki implementasi baik, dan 2 

(33.3%) pengurus menyatakan implementasi sedang. 
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Pada tahap konfirmasi, berdasarkan hasil keseluruhan responden didapatkan 

bahwa nilai median dan modus sama dan lebih tinggi daripada nilai mean (Mean= 

1.64, Median= 2.00,Modus= 2). Berdasarkan tabel dapat terlihat bahwa responden 

pada tahap konfirmasi, responden memiliki konfirmasi sedang lebih banyak 

daripada yang memiliki tingkat konfirmasi baik dan tidak ada yang memiliki 

konfirmasi yang buruk.  

Pada Kemampuan Adaptasi Berdasarkan hasil keseluruhan responden 

didapatkan bahwa nilai median dan modus sama dan lebih tinggi daripada nilai 

mean (Mean= 1.79, Median= 2.00,Modus= 2). Berdasarkan tabel dapat terlihat 

bahwa responden pada tahap kemampuan Adaptasi, responden memiliki 

kemampuan Adaptasi sedang lebih banyak daripada yang memiliki tingkat 

kemampuan Adaptasi baik dan tidak ada yang Maladaptif.  

5.1.4 Tabulasi silang antara variabel independen dengan variabel dependen 

Tabel 5 3 Tabulasi silang antara variabel independen dengan variabel dependen 

No Variabel 

independen 

Kriteria Kemampuan Adaptasi Total Correlation 

 Adaptasi 

baik  

Adaptasi 

Sedang  

   N % N % N %  

1 Jenis kelamin Laki-laki 7 12.3% 50 87.7% 57 100.0% ,038 

 Perempu

an 

23 26.7% 63 73.3% 86 100.0% 

2 Usia 12-15 22 27.8% 57 72.2% 79 100.0% ,018 

  16-18 8 14.0% 49 86.0% 57 100.0%  

  19-22 0 0.0% 7 100.0% 7 100.0%  

3 Pendidikan SMP 17 7.0% 46 73.0% 63 100.0% ,076 

  SMA 13 17.8% 60 82.2% 86 100.0%  

  PT 0 0.0% 7 100.0 7 100.0%  

4 Lama tinggal 1-2 21 19.4% 87 80.6% 108 100.0% ,533 

  3-4 7 31.8% 15 68.2% 22 100.0%  

  5-6 2 15.4% 11 84.6% 13 100.0%  

5 Asal kota Jombang 6 22.2% 21 77.8% 27 100.0% ,861 

  Luar 

Kota 

24 26.7% 92 79.3% 116 100.0%  
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No Variabel 

independen 

Kriteria Kemampuan Adaptasi Total Correlation 

 Adaptasi 

baik  

Adaptasi 

Sedang  

   N % N % N %  

6 Anak keberapa 1 11 16.7% 55 83.3% 66 100.0% ,188 

  2 12 24.0% 38 76.0% 50 100.0%  

  3 3 15.0% 17 85.0 20 100.0%  

  >3 4 57.1% 3 42.9 7 100.0%  

7. Anggota keluarga 

yang juga tinggal 

di pondok 

pesantren 

Ada 6 13.6 % 38 86.4 % 44 100.0% ,153 

Tidak 

ada 

24 24.2% 75 75.8% 99 100.0%  

8 Pengetahuan Baik 5 18.5% 22 81.5% 27 100.0% ,730 

  Sedang 25 21.6% 91 78.4% 116 100.0%  

9 Persuasi Baik 7 25.0% 21 75.0% 28 100.0% ,530 

  Sedang 23 20.0% 92 80.0% 115 100.0%  

10 Keputusan Baik 12 36.4% 21 63.6% 33 100.0% ,013 

  Sedang 18 16.4% 92 83.6% 110 100.0%  

11 Implementasi Baik 1 25.0% 3 75.0% 4 100.0% ,179 

  Sedang 1 50.0% 1 50.0% 2 100.0%  

12 Konfirmasi Baik 12 23.1% 40 76.9% 52 100.0% ,664 

  Sedang 18 19.8% 73 80.2% 91 100.0%  

 

Hasil analisa hubungan antara jenis kelamin responden dengan kemampuan 

adaptasi diperoleh bahwa sebanyak 7 (12.3%) responden yang berjenis kelamin 

laki-laki yang memiliki kemampuan adaptasi baik dan 23 (26.7%) responden 

yang berjenis kelamin perempuan yang memiliki kemampuan adaptasi baik. 

Hasil uji statistik dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima dan tidak ada 

hubungan antara jenis kelamin dengan kemampuan adaptasi karena nilai p > 

nilai alpha (p=,038).  

Hasil analisa hubungan antara Usia responden dengan kemampuan adaptasi 

diperoleh bahwa sebanyak 22 (27.8%) responden berusia 12-15 yang memiliki 

kemampuan adaptasi baik, responden berusia 16-18 memiliki kemampuan 

adaptasi baik sebanyak 8 (14.0%) dan  responden yang berusia 19-22 memiliki 

kemampuan adaptasi baik sebanyak 0 (0.0%). Hasil uji statistik dapat 
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disimpulkan bahwa hipotesis diterima dan ada hubungan antara usia dengan 

kemampuan adaptasi karena nilai p < nilai alpha (p=-,018).  

Hasil analisa hubungan antara pendidikan responden dengan kemampuan 

adaptasi diperoleh bahwa sebanyak 17 (27.0%) responden jenjang SMP yang 

memiliki kemampuan adaptasi baik, responden jenjang SMA memiliki 

kemampuan adaptasi baik sebanyak 13 (17.8%) dan  responden yang jenjang PT 

memiliki kemampuan adaptasi baik sebanyak 0 (0.0%). Hasil uji statistik dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara pendidikan 

dengan kemampuan adaptasi karena p > nilai alpha (p= ,076).  

Hasil analisa hubungan antara lama tinggal responden dengan kemampuan 

adaptasi diperoleh bahwa anak yang tinggal selama 1-2 tahun memiliki 

kemampuan adaptasi sebanyak 21(19.4%), untuk responden yang tinggal selama 

3-4 tahun memiliki kemampuan adaptasi sebanyak 7 (31.8%), dan pada 

responden yang tinggal 5-6 tahun memiliki kemampuan adaptasi sebanyak 2 

(15.4%). Hasil uji statistik dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang 

signifikan antara lama tinggal dengan kemampuan adaptasi karena p > nilai 

alpha (p= ,533).  

Hasil analisa hubungan antara Asal kota responden dengan kemampuan 

adaptasi diperoleh bahwa sebanyak 6 (22.2%) responden Yang berasal dari 

dalam kota (Jombang) yang memiliki kemampuan adaptasi baik dan responden 

yang berasal dari luar kota jombang memiliki kemampuan adaptasi baik 

sebanyak 24 (26.7%). Hasil uji statistik dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

hubungan yang signifikan antara Asal kota dengan kemampuan adaptasi karena 

p > nilai alpha (p= ,861).  
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Hasil analisa hubungan antara Anak keberapa responden dengan 

kemampuan adaptasi diperoleh bahwa sebanyak 11 (16.7%) responden anak no 

1 yang memiliki kemampuan adaptasi baik, 12 (24.0%) responden anak no 2 

yang memiliki kemampuan adaptasi baik, 3  (15.0%) responden anak no 3 yang 

memiliki kemampuan adaptasi baik dan 4 (57.1%) responden anak no >4 yang 

memiliki kemampuan adaptasi baik. Hasil uji statistik dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada hubungan yang signifikan antara anak keberapa dengan kemampuan 

adaptasi karena p > nilai alpha (p=-,188).  

Hasil analisa hubungan antara Anggota keluarga yang juga tinggal di 

pondok responden dengan kemampuan adaptasi diperoleh bahwa sebanyak 6 

(13.6%) respon dengan anggota keluarga berada dipondok pesantren memiliki 

kemampuan adaptasi yang baik, dan 24 (24.2%) responden tidak memiliki 

anggota keluarga yang juga tinggal di pondok pesantren memiliki kemampuan 

adaptasi yang baik. Hasil uji statistik dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

hubungan yang signifikan antara Anggota keluarga yang juga tinggal di pondok 

dengan kemampuan adaptasi karena p > nilai alpha (p=-,153).  

Hasil analisa hubungan antara tahap pengetahuan dengan kemampuan 

adaptasi diperoleh bahwa sebanyak 5 (18.5%) responden dengan pengetahuani 

baik yang memiliki kemampuan adaptasi baik dan 25 (21.6%) responden dengan 

pengetahuan sedang yang memiliki kemampuan adaptasi baik. Hasil uji statistik 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara tahap 

pengetahuan dengan kemampuan adaptasi karena p > nilai alpha (p= ,730).  

Hasil analisa hubungan antara tahap persuasi dengan kemampuan adaptasi 

diperoleh bahwa sebanyak 12 (36.4%) responden dengan persuasi baik yang 
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memiliki kemampuan adaptasi  baik, dan 18 (16.4%) resopnden dengan persuasi 

sedang yang memiliki kemampuan adaptasi baik. Hasil uji statistik dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada hubungan tahap persuasi dengan kemampuan 

adaptasi karena p > nilai alpha (p= ,563).  

Hasil analisa hubungan antara tahap keputusan dengan kemampuan adaptasi 

diperoleh bahwa sebanyak 12 (36.4%) responden dengan keputusan baik yang 

memiliki kemampuan adaptasi  baik, dan 18 (16.4%) resopnden dengan 

keputusan sedang yang memiliki kemampuan adaptasi baik. Hasil uji statistik 

dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara tahap keputusan dengan 

kemampuan adaptasi karena p < nilai alpha (p= ,013).  

Hasil analisa hubungan antara tahap implementasi dengan kemampuan 

adaptasi diperoleh bahwa sebanyak 1 (36.4%) pengurus menyatakan responden 

dengan implementasi baik yang memiliki kemampuan adaptasi  baik, dan 18 

(16.4%) pengurus menyatakan responden dengan implementasi sedang yang 

memiliki kemampuan adaptasi baik. Hasil uji statistik dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada hubungan tahap implementasi dengan kemampuan adaptasi karena p > 

nilai alpha (p= ,179).  

Hasil analisa hubungan antara tahap konfirmasi dengan kemampuan 

adaptasi diperoleh bahwa sebanyak 12 (23.1%) responden dengan konfirmasi 

baik yang memiliki kemampuan adaptasi  baik, dan 18 (19.8%) responden 

dengan konfirmasi sedang yang memiliki kemampuan adaptasi baik. Hasil uji 

statistik dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara tahap konfirmasi 

dengan kemampuan adaptasi karena p > nilai alpha (p= ,664).  
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5.2 Pembahasan 

5.2.1 Kemampuan Adaptasi berdasarkan Jenis kelamin 

Hasil uji statistik didapatkan bahwa jenis kelamin tidak berhubungan 

dengan kemampuan adaptasi. Pada dasarnya perempuan dan laki-laki 

mempunyai kemampuan adaptasi yang relatif sama, dengan Responden berjenis 

kelamin perempuan sebanyak 86 yang mempunya kemampuan adaptasi baik 

sebanyak 26,3% dan jumlah responden laki-laki 57 yang mempunyai 

kemampuan adaptasi baik sebanyak 12,3%, itu yang menyebabkan hasilnya 

tidak signifikasn.  

Pada penelitian ini responden perempuan dapat menyesuaikan aturan 

pondok lebih baik daripada laki-laki, hal ini didukung oleh penelitian Fidia 

Oktarisa & Zulmi yusra  2015 bahwa jenis kelamin berpengaruh terhadap 

prestasi akademik dimana perempuan lebih tinggi kemampuan adaptasinya 

daripada laki-laki. Dan pada penelitian Aurel 2012 menyebutkan bahwa 

perbedaan kemampuan adaptasi laki-laki dan perempuan tidak memiliki 

perbedaan yang signifikan secara statistik, namun untuk responden laki-laki 

memiliki dimensi sosial dan emosional pribadi yang lebih baik, sedangkan untuk 

perempuan memiliki kompensasi kesenjangan dengan nilai baik terhadap 

penyesuaian akademis. 

Pada penelitian ini perempuan memiliki kemampuan adaptasi terhadap 

peraturan lebih baik daripada laki-laki hal ini disebabkan karena perempuan 

lebih mentaati peraturan dan kewajiban yang ditentukan oleh pengurus pondok 

pesantren, sedangka responden laki-laki masih mempunya keberanian untuk 

melanggar tata tertib di pondok pesantren, dan karena ajakan oleh teman sebaya.  
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5.2.2 Kemampuan Adaptasi berdasarkan Usia 

Pada penelitian yang dilakukan di Pondok Pesantren Assa’idiyah 1 

Bahrul Ulum Jombang Hasil uji statistik didapatkan bahwa Usia berhubungan 

dengan kemampuan adaptasi. Didapatkan dalam uji statistik bahwa responden 

dengan usia 12-15 memiliki kemampuan adaptasi baik sebanyak 22 (27.8%) 

presentase menurun pada responden usia 16-18 yang memiliki kemampuan 

adaptasi baik sebanyak 8 (14.0%), presentase semakin menurun pada responden 

yang berusia 19-22 sebanyak 7 santri yang tidak memiliki kemampuan adaptasi 

yang baik yakni 0 (0.0%) dan cenderung memiliki kemampuan adaptasi yang 

sedang. 

Usia mempengaruhi proses kemampuan adaptasi seseorang, dimana 

responden dengan usia lebih muda didapatkan memiliki kemampuan adaptasi 

yang lebih baik, sedangkan usia yang lebih tua cenderung memiliki kemampuan 

adaptasi yang lebih rendah, dimana Hal ini diperkuat oleh penelitian jiang 2017 

yang menyebutkan bahwa terdapat hubungan antara usia dengan kemampuan 

adaptasi dengan hasil korelasi p 0.03 (p<alpha) tetapi berdasarkan penelitian 

Aurel 2012 menyatakan bahwa responden dengan usia diatas 20 tahun 

mendapatkan nilai yang lebih baik di personal emotional dan responden dengan 

usia lebih muda yakni dibawah 20 tahun melaporkan peningkatan skor pada 

subskala tekanan.  

Santri dengan usia lebih tua memiliki kemampuan adaptasi yang lebih 

buruk, disini disebabkan karena  rasa bosan yang dialami oleh santri terhadap 

aturan dalam pondok pesantren, santri dengan usia lebih tua memiliki kebebasan 
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dalam hal memutuskan, sedangkan santri dengan usia muda lebih takut dengan 

lingkungan sekitar sehingga idak berani memutuskan sendiri. 

5.2.3 Kemampuan Adaptasi berdasarkan Pendidikan 

Hasil Uji statistik didapatkan bahwa Pendidikan tidak berhubungan 

dengan Kemampuan adaptasi. Pada penelitian ini jenjang pendidikan responden 

dimulai dari jenjang SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi (PT). Pada jenjang 

pendidikan didapatkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka 

kemampuan adaptasi semakin memburuk, dimana pada jenjang SMP yang 

memiliki kemampuan adaptasi baik sebanyak 17(27.0%), presentase menurun 

pada responden yang berjenjang SMA yang miliki kemampuan adaptasi baik 

sebanyak 13(17.8%) dan pada jenjang Perguruan tinggi (PT) presentase semakin 

menurun dimana yang memiliki kemampuan adaptasi baik sebanyak 0 (0.0%) 

dan cenderung memiliki kemampuan adaptasi yang sedang. 

Pada penelitian ini semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang maka 

semakin rendah kemampuan adaptasinya, namun menurut penelitian Aurel 2012 

menyatakan bahwa responden dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi akan 

memiliki keemampuan adaptasi yang lebih baik karena adany pamantapan 

emosional. Ada beberapa alasan yang menyebabkan santri dengan jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi memiliki kemampuan adaptasi yang lebih buruk, 

disini disebabkan karena santri dengan usia lebih tua memiliki keberanian dalam 

hal memutuskan, sedangkan santri dengan usia muda lebih takut dengan 

lingkungan sekitar sehingga idak berani memutuskan sendiri. 

Pendidikan yang lebih tinggi akan memiliki tingkat kematangan yang 

lebih tinggi pula, tetapi ada beberapa alasan yang menyebabkan santri dengan 
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jenjang pendidikan yang lebih tinggi memiliki kemampuan adaptasi yang lebih 

buruk, disini disebabkan karena santri dengan usia lebih tua memiliki keberanian 

dalam hal memutuskan, sedangkan santri dengan usia muda lebih takut dengan 

lingkungan sekitar sehingga idak berani memutuskan sendiri.  

5.2.4 Kemampuan Adaptasi berdasarkan Lama tinggal 

Hasil uji statistik didapatkan bahwa Lama tinggal tidak berhubungan 

dengan kemampuan adaptasi. Pada penelitian ini lama tinggal dibagi menjadi 3 

yakni 1-2 tahun, 3-4 tahun, dan 5-6 tahun, pada lama tinggal responden selama 

1-2 didapatkan 21(19.4%), 3-4 sebanyak 7 (31.8%) dan pada lama tinggal 5-6 

tahun sebanyak 2 (15.4%). Pada lama tinggal dapat disimpulkan bahwa pada 

lama tinggal 3-4 tahun responden memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik 

dilihat dari hasil presentasenya yakni 31.8% lebih tinggi daripada 1-2tahun, dan 

pada lama tinggal 5-6 tahun responden cenderung memiliki kemampuan 

adaptasi yang menurun yakni sebanyak 15.4%. 

Menurut penelitian Aldi 2017 kemampuan adaptasi seseorang dalam 

lingkungan yang baru semakin bertambah seiring berjalannya waktu karena 

mulai menerima keadaan yang baru, sehingga seseorang akan lebih memilih 

untuk tetap tinggal. 

Semakin lama santri tinggal di pondok pesantren, semakin tidak patuh 

terhadap peraturan di pondok pesantren, hal ini disebabkan karena para santri 

lama sudah terbiasa hidup dilingkungan pondok pesantren dan beranggapan 

bahwa peraturan yang berlaku hanya untuk santri yang baru yakni santri-santri 

yang baru masuk pondok pesantren.  
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5.2.5 Kemampuan Adaptasi berdasarkan Asal Kota 

Hasil uji statistik didapatkan bahwa Asal kota tidak berhubungan dengan 

kemampuan adaptasi. Responden yang berasal dari dalam kota (Jombang) 

memiliki kemampuan adaptasi baik sebanyak 6 (22.2%) dan Luar kota jombang 

sebanyak 24(26.7), dimana kemampuan adaptasi pada responden yang berasal 

dari luar kota mempunyai kemampuan adaptasi lebih baik daripada responden 

yang berasal dari dalam kota. 

Berdasarkan hasil penelitian Aurel 2012 menyatakan bahwa tidak ada 

banyak perbedaan kemampuan adaptasi dari dalam kota ataupun luar kota, 

namun pada responden yang berasal dari dalam kota memiliki kemampuan 

adaptasi yang lebih besar. 

Pada penelitian ini responden yang berasal dari luar kota memiliki 

kemampuan adaptasi lebih baik daripada yang berasal dari dalam kota, disini 

disebabkan karena responden yang berasal dari luar kota telah terbiasa tidak 

pulang ke kota asalnya sehingga adaptasinya mulai terbentuk, beda dengan 

responden yang berasal dari dalam kota yang dapat sering kembali kerumah yang 

menyebabkan responden sering memikirkan keluarganya. 

5.2.6  Kemampuan Adaptasi berdasarkan Anak Keberapa 

Hasil uji statistik didapatkan bahwa Anak keberapa tidak berhubungan 

dengan kemampuan adaptasi. Pada Anak keberapa ini terdiri dari anak ke 1, anak 

ke 2, anak ke 3 dan anak ke >3, pada hasil uji statistik didapatkan bahwa pada 

anak ke >3 memiliki kemampuan adaptadi lebih baik yakni sebanyak 4 (57.1%), 

yang kedua pada anak ke 2 mempunyai kemampuan adaptasi baik setelah anak 

e >3 yakni 12 (24.0%), kemudian pada anak ke1 mempunyai adaptasi baik 
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sebanyak 11 (16.7%) dan yang terakhir pada anak ke3 mempunyai kemampuan 

adaptasi paling rendah yakni 3 (15.0%). 

Menurut penelitian Aurel 2012 menyatakan bahwa semakin tua 

seseorang maka semakin baik nilai personal emotional dan mengalami 

peningkatan tekanan emotional pada individu yang lebih muda. 

Pada variabel demografi anak keberapa tidak dapat menentukan 

bagaimana kemampuan adaptasi seseorang dinilai, karena tingkat kemampuan 

adaptasi seseorang tergantung bagaimana kemandirian dan penerimaan 

seseorang terhadap inovasi baru terhadap dirinya 

5.2.7 Kemampuan Adaptasi berdasarkan Anggota keluarga yang juga 

tinggal di pondok pesantren 

Hail uji statistik didapatkan bahwa anggota keluarga yang juga tinggal di 

pondok pesantren tidak berhubungan dengan kemampuan adaptasi. Responden 

dengan keluarga yang juga tinggal di pondok pesantren memiliki kemampuan 

adaptasi lebih rendah yakni sebanyak 6 (13.6%) daripada responden yang 

mempunyai keluarga yang juga tinggal di pondok pesantren yakni sebanyak 24 

(24.2%).  

Menurut penelitian (Soebandi, Purwitosari, & Indriani, 2010) bahwa 

dukungan keluarga di dalam suatu lingkungan dan pada kondisi tertentu tidak 

berhubungan dengan kemampuan adaptasi dengan nilai p-value seesar 1,000 

lebih besar dari nilai α. Kemampuan adaptasi dapat disebabkan oleh beberapa 

faktor dari internal dan eksternal. 

Pada variabel demografi anggota keluarga yang juga tingal di pondok 

pesantren tidak dapat menentukan bagaimana kemampuan adaptasi santri, 

karena kemampuan adaptasi santri terhadap peraturan dan tata tertib di pondok 
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pesantren banyak dipengaruhi beberapa hal yakni dari internal dan eksternal 

contohnya teman sebaya. 

5.2.8  Kemampuan Adaptasi berdasarkan Tahap Pengetahuan 

Hasil uji statistik didapatkan bahwa pada tahap pengetahuan tidak 

berhubungan dengan kemampuan adaptasi. Pada tahap ini responden yang 

memiliki tahap pengetahian yang baik tidak dapat dipastikan memiliki 

kemampuan adaptasi yang baik, dimana berdasarkan uji statistik didapatkan 

bahwa responden dengan tahap pengetahuan sedang sebanyak 25 (21.6%) lebih 

baik kemampuan adaptasinya dibandingan dengan responden dengan tahap 

pengetahuan baik sebanyak 5 (18.5%). 

Menurut Teori Rogers pengetahuan akan diterima oleh seseorang melalui 

beberapa tahap yakni penyampaian keberadaan inovasi yang diterima, yang 

kedua seseorang paham dengan penggunaan suatu inovasi, dan yang ketiga 

yakni bagaimana suatu inovasi dapat memberikan prinsip yang baik untuk diri 

seseorang. Pada penelitian ini pengetahuan yang baik justru memiliki 

kemampuan adaptasi yang sedang, rogers menungkapkan bahwa jika seseorang 

tidak memiliki pandangan prinsip yang baik terhadap suatu inovasi maka 

individu tidak akan menerapkannya dengan baik, kebanyakan individu telah 

mengetahui adanya inovasi, tetapi mereka belum mengadopsi dikarenakan 

adanya ide baru taoi tidak menganggapnya relevan dengan situasinya, seperti 

berpotensi bermanfaat. Oleh karena itu sering terjadi campur tangan antara 

pengetahuan dan keputusan.  

Berdasarkan hasil penelitian J.Phys 2017 menyatakan bahwa sebelum 

siswa mendapatkan gemblengan dengan program pendidikan di sekolah, siswa 
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memiliki karakter yang bisa dikatakan tidak baik, belum realisasi kesantunan, 

disiplin, tanggung jawab, kerja sama yang baik dan rasa peduli antar sesama, 

maka dalam hal ini dibutuhkan sebuah pembelajaran atau pengetahuan agar 

seseorang dapat menciptakan karakter yang baik dan memperbaiki sikap siswa 

dalam belajar. Sikap baik siswa dalam belajar akan membuat siswa mengerti 

akan tanggung jawabnya dalam proses belajar mengajar sehingga menciptakan 

kemampuan adaptasi yang baik. 

Pada tahap pengetahuan tidak berhubungan dengn kemampuan adaptasi 

disebabkan karena santri kurang mengetahui bagaimana tata tertib didalam 

pondok pesantren, santri banyak yang tidak mengetahui bahwa tidak 

diperbolehkan membawa musix box dilingkungan pondok, santri juga tidak 

mengetahui bahwa diwajibkan sholat dhuha dan tahajud pada hari jumat.  

5.2.9 Kemampuan Adaptasi berdasarkan Tahap Persuasi 

Hasil uji statistik didapatkan bahwa tahap persuasi tidak berhubungan 

dengan kemampuan adaptasi. Responden dengan tahap persuasi baik memiliki 

kemampuan adaptasi lebih baik yakni 7 (25.0%) daripada responden dengan 

tahap persuasi sedang yakni sebanyak 23 (20.0%) 

Pada penelitian ini persuasi yang baik memiliki kemampuan adaptasi 

yang baik pula, dan persuasi sedang memiliki kemampuan adaptasi yang sedang 

pula, Berdasarkan teori Roger, persuasi adalah sikap positif dan negatif terhadap 

inovasi baru, individu akan terlibat lebih jauh lagi ketidakyakinan pada fungsi-

fungsi inovasi, dan dukungan sosial akan mempengaruhi kepercayaan invidu 

terhadap inovasi, dimana proses penerimaan sebuah inovasi akan berlangsung 

pada knowledge stage atau pada tahap keputusan. Pada tahap persuasi individu 
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lebih termotivasi untuk mencari informasi terhadap . Pada tahap ini individu 

tidak langsung diarahkan kepada adopsi atau penolakan, namun cenderung 

kedaam sikap dan perilaku menjadi lebih konsisten. (Rogers 1971) 

Pada tahap persuasi santri mulai memiliki anggapan yang positif dan 

negatif terhadap tata tertib dan peraturan pondok pesantren, dimana santri 

beranggapan negatif bahwa denda berupa uang pada beberapa pelanggaran tata 

tertib dirasa sangat membebani. 

5.2.10  Kemampuan Adaptasi berdasarkan Tahap Keputusan 

Hasil uji statistik didapatkan bahwa tahap keputusan berhubungan 

dengan kemampuan adaptasi. Pada hasil uji statistik tahap keputusan, responden 

dengan keputusan baik memiliki presentase kemampuan adaptasi yang lebih 

baik yakni 12 (36.4%) daripada responden dengan tahap keputusan sedang 

sebanyak 18 (16.4%). Jadi dapat disimpulkan bahwa jika semakin baik 

keputusan responden maka kemampuan adaptasi responden semakin baik. 

Berdasarkan Teori Rogers, pada tahap keputusan seseorang akan 

membuat keputusan apakah menerima atau menolak suatu inovasi dimana jika 

seseorang memilih untuk adoption (menerima) berarti inovasi akan digunakan 

secara penuh. Pada penelitian ini keputusan yang baik memiliki kemampuan 

adaptasi baik dan keputusan sedang memiliki kemampuan adaptasi yang sedang 

pula. Pada tahap ini seseorang akan mengatasi ketidakpastiannya dengan 

mencoba terlebih dahulu untuk menentukan kegunaan dalam situasi mereka 

sendiri, percobaan ini merupakan bagian dari keputusan untuk mengadopsi, dan 

untuk mengurangi ketidakpastian inovasi di adopsi. 
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Pada tahap keputusan, santri mulai memilih menerapkan atau tidak tata 

tertib di dalam pondok pesantren, diman pada tahap ini santri lebih banyak yang 

memilih untuk menerapkan tata tertib dan peraturan yang ditetapkan oleh 

pondok pesantren. 

5.2.11  Kemampuan Adaptasi berdasarkan Tahap Implementasi 

Hasil uji statistik didapatkan bahwa tidak ada hubungan antara tahap 

implementasi dengan kemampuan adaptasi. Pada tahap ini dari pernyataan 6 

pengurus pondok pesantren didapatkan bahwa pengurus yang menyatakan 

responden memiliki implementasi sedang yang memiliki kemampuan adaptasi 

baik sebesar 1 (50%) dan pengurus menyatakan responden memiliki 

implementasi baik yang memiliki kemampuan adaptasi baik sebanyak 1 (25.0). 

Menurut Rogers tahap implementasi merupakan tahap pencarian dimana 

seseorang akan mencoba mempraktekkan,  pada tahap implementasi seseorang 

akan mencoba menerapkan inovasi apabila pada tahap keputusan memiliki untuk 

mengadopsi, tingkat ketidakpastian terhadap konsekuensi yang diharapkan 

masih ada untuk individu pada pelaksanaannya, meskipun keputusan untuk 

mengadopsi sudah dibuat sebelumnya, namun ketika sampai pada implementasi 

masih ingin tahu makna dari sebuah aturan yang baru. 

Pada tahap implementasi santri mulai mencoba mempraktekkan ajaran-

ajaran yang ada di pondok pesantren, pada tahap ini santri akan megetahui 

bagaimana makna dari aturan-aturan yang ditetapkan oleh pondok pesantren, 

ketika santri telah memiliki makna yang baik baik terhadap aturan di pondok 

pesantren, maka santri akan masuk ke tahap konfirmasi yang baik dan akan 

mengadopsi aturan-aturan di pondok dengan baik, namun apabila santri tidak 
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mendapatkan makna yang baik terhadap aturan pondok pesantren, maka santri 

akan masuk pada tahap konfirmasi yang buruk, dimana santri akan memilih 

untuk berhenti mengadopsi dari aturan tata tertib pondok pesantren. pada tahap 

implementasi, beberapa santri banyak yang keluar dari pondok pesantren tanpa 

sepengatahuan pengurus. 

5.2.12  Kemampuan Adaptasi berdasarkan Tahap Konfirmasi 

Hasil uji statistik didapatkan bahwa tidak ada hubungan antara tahap 

konfirmasi dengan kemampuan adaptasi. Pada tahap konfirmasi baik memiliki 

kemampuan adaptasi lebih baik sebanyak 12 (23.1%) daripada konfirmasi 

sedang yang memiliki kemampuan adaptasi  18 (19.8%). 

Menurut teori Rogers 1971 Pada tahap konfirmasi dapat timbul 

keputusan menghentikan inovasi, dimana penghentian adalah keputusan untuk 

menolak inovasi setelah melakukannya sebelum mengadopsi. Pada penelitian ini 

responden dengan kkonfirmasi baik akan memiliki kemampuan adaptasi yang 

baik dan semakin buruk konfirmasi maka kemampuan adaptasi akan rendah 

pula. Penghentian adopsi pada responden dengan persuasi buruk disebaban 

adanya penggantian dan kekecewaan, dimana penggantian adalah keputusan 

untuk menolah sebuah gagasan untuk mengadopsi gagasan yang lebih baik 

menggantikan, atau kekecewaan karena terjadinya ketidakpuasan terhadap 

aturan baru dalam dirinya. 

Tahap konfirmasi tidak berhubungan dengan kemampuan adaptasi, pada 

tahap ini santri banyak yang memilliki konfirmasi baik, dimana santri memilih 

untuk melanjutkan untuk menerapkan peraturan di pondok pesantren, tapi ada 
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beberapa santri yang terbebani dengan tata tertib pondok pesantren dan memilih 

untuk berhenti belajar di pondok pesantren. 
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     BAB 6 

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1.Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan: 

1. Mayoritas responden santri dipondok pesantren yang mempunyai 

kemampuan adaptasi adalah perempuan dengan usia 12-15 tahun, yang 

berpendidikan SMP, dengan lama tinggal di pondok pesantren selama 1-2 

tahun, yang dominan berasal dari luar kota, anak ke > 3, dan lebih banyak 

pada santri yang tidak memiliki anggota keluarga yang tinggal di pondok 

pesantren juga. 

2. Pada tahap-tahap difusi inovasi rogers, yang berhubungan dengan 

kemampuan adaptasi adalah hanya pada tahap keputusan, sedangkan pada 

tahap pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi dan konfirmasi 

tidak mempunyai hubungan terhadap kemampuan adaptasi 

6.2.Saran 

Dari hasil penelitian dapat disarankan adalah sebagai berikut: 

1. Perlu adanya kegiatan di pondok pesantren yang dapat meningkatkan 

kemampuan adaptasi santri sehingga santri dapat beradaptasi dengan baik 

2. Perlu adanya tambahan informasi tentang peraturan dan pengetahuan 

terhadap pondok pesantren 

3. Adanya penelitian lebih lanjut tentang kemampuan adaptasi santri di 

pondok pesantren dengan memberikan intervensi didalamnya. 
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Lampiran 1 surat pengambilan data  
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Lampiran 2 undangan ujian proposal 
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Lampiran 3 Surat penelitian 
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Lampiran 4 Sertifikat Etik 
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Lampiran 5 Peraturan dan Tata tertib  pondok pesantren 

PERATURAN 

PONDOK PESANTREN PUTRI AS-SA’IDIYAH 1 BAHRUL ULUM 

TAMBAK BERAS JOMBANG 

 

NO KEWAJIBAN SANKSI 

1. Bersekolah di Unit pedidikan Bahrul ‘Ulum  Dikeluarkan 

2. Menjaga Almameter pondok pesantren As-

saidiyah 

Hafalan juz ‘amma 

3. Sholat jama’ah     Denda Alpa    : Rp.3000 

Masbuk : Rp.2000 

4. Mengikuti kegiatan pondok Mengulang kegiatan sendiri 

5. Berpakaian rapi dan sopan ketika keluar 

pondo (memakai jas & almamater) 

Denda seharga 1 jilbab 

almameter 

6. Izin pengurus apabila ke BU dan izin 

pengasuh apabila ke jombang 

Menguras WC & jama’ah 

dibelakang imam selama 2 

minggu 

7. Sowan pengasuh setelah pulang dari rumah 

dan harus diantar walinya, jika tidak diantar 

karena jauh setelah kemali harus langsung 

sowan 

Denda Rp. 25.000 

8. Memakai seragam sekolah/ jas almamater 

ketika mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

Hafalan juz ‘amma 

9. Memakai baju rapi ketika keluar dari kamar 

mandi (memakai bawahan dibawah lutut 

Denda Rp. 5000 

10. Pulang harus dijemput walinya, jika selain 

wali harus membawa KTP wali 

Sholat dibelakang imam 

selama setengah bulan 

11. Santri kelas 3 yang mengikuti pendalaman 

disekolah masuk pondok paling akhir jam 

16.00 WIB 

Membaca S. Al-Waqiah 3 

hari  

12. Santri yang mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler (minggu ke 2 & 3) hari 

jum’at masuk pondok paling akhir pukul 

11.30 WIB (Jadwal harus diterima pondok, 

jika tidak santri tidak diperkenankan 

keluar) 

Membaca S.Al-waqiah 3 

hari (1 hari 3 kali) 

13. Memakai jilbab ketika keluar kamar Denda Rp. 3000 

14. Panjang seragam sekolah (atasan) harus 

sepanjang tangan (saat berdiri tegak) 

Diperingati, digunting 

15. Berpakaian lengan panjang ketika turun 

(kantor, koperai, halaman, dan tempat 

mengambil makan) 

Ro’an sekita kran & diesel  

16. Menandatangani buku izin ketika izin 

pulang 

Ro’an perpustakaan 
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17. Berpakaian rapi (baju lengan panjang & 

berjilbab rapat) ketika disambang 

Membersihkan sampah 

kamar mandi 

18. Jadwal memanggil saudara putra pada hari 

selasa/jum’at 

Membaca S.Al-waqiah 3 

kali dihalaman muzdalfah 

19. Sholat tahajud/dhuha pada hari jum’at Membersihkan multimedia 

(ruang komputer) 

20. Izin kepulangan santri selama satu tahun 

pelajaran maksimal 4x (selain libur 

semester & idhul fitri) 

Denda Rp.50.000, hafalan S. 

Al-Mulk & Al-Waqi’ 

 

  



94 
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

 

 

 

SKRIPSI      GAMBARAN KEMAMPUAN ADAPTASI ...  UMDATUN WATSIQOH  

 

LARANGAN 

PONDOK PESANTREN PUTRI AS-SA’IDIYAH 

1 BAHRUL ULUM TAMBAK BERAS JOMBANG 

 

NO LARANGAN SANKSI 

1. Membawa teman menginap dipondok 

tanpa seizin pengurus/pengaush 

Diperingati & dilarang keluar 

selama 2 minggu 

2. Menitip apapun pada santri putra tanpa 

seizin pengurus/pengasuh 

Menyapu halaman selama 1 

minggu 

3. Bermalam diluar pondok tanpa seizin 

pengurus/pengasuh 

Membaca S. Yasin 3 kali, 

membersihkan kamar mandi, 

denda RP.50.000 

4. Mencuri Dikeluarkan/ sesuai kebijakan 

pengasuh 

5. Menemui mahrom tanpa seizin 

pengurus/pengasuh 

Hafalan do’a tahlil & yasin 

6. Membeli keperluan di tempat 

berkumpulnya santri putra (piscok, an-

ni’mah, AA) 

Menyapu musolah atas 

sebelum sholat subuh selama 

1 minggu 

7. Memakai internet selain di ERC & MW Membuang sampah didepan 

kamar ribatnya selama 1 

minggu 

8. Memakai perhiasan  secara berlebihan Disita (dikembalikan kepada 

orang tua) 

9. Membawa dan menggunakan HP Dirampas dan tidak 

dikembalikan, menguras kmar 

mandi, denda Rp.50.000 

10. Mandi ketika jama’ah/kegiatan sedang 

berlangsung 

Denda Rp.50.000 

11. Surat menyurat dengan lain mahrom Dipajang dan menghafalkan 

S.yasin 

12. Membawa laptop tanpa seizin pengurus/ 

pengasuh 

Disita & didenda Rp.50.000 

13. Mencharge selain dikamar pengurus Dirampas (tidak 

dikembalikan) 

14. Gaduh ketika jama’ah sedang berlangsung Memimpin pengajian Ar-

rahman, Al-Mulk /Juz amma 

15. Meninggalkan musholla saat jama’ah atau 

tanpa seizin kamtib 

Membersihkan musolah atas  

16. Memakai cat rambut Dipangkas didepan warga & 

membaca S. At-Taubah 

17. Terlambat masuk pondok setelah pulang 

sekolah 

Denda Rp. 25.000 

18. Terlambat masuk pondok setelah pulang 

sekolah 

1-2 kali: mengepel musholla 

atas 
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4-6 kali: membuang sampah 

didepan kamar seluruh ribath 

selama 3 hari & membaca Al-

qur’an 1 juz 

19. Terlambat kembali ke pondok setelah 

pulang (baik setelah liburan atau tidak) 

1 hari denda keramik 1 kotak 

ukuran 40x40/uang Rp.50.000 

20. Santri yang sudah masuk pondok tidak 

diperbolehkan keluar tanpa seizin 

pengurus/pengasuh 

Ro’an jemuran & membuang 

softex 

21. Absensi alpa jama’ah selama 1 minggu 

tidak boleh lebih dari 5 kali 

Membaca Al-qur’an 1 juz di 

halaman putra 

22. Janjian ketemuan dengan selain mahrom 1-3 kali: menghafal S.Al-

Mulk, Ar-Rohman, Al-

Waqia’ah 

4 lebih: dikeluarkan dari 

pondok & dikeluarkan dari 

sekolah 
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TATA TERTIB PONDOK PESANTREN PUTRA AS-SA’IDIYAH 1 

BAHRUL ULUM TAMBAK BERAS JOMBANG 

 

1. KEWAJIBAN 

1. Bersekolah disalah satu unit pendidikan formal yang ada dilingkungan 

pondok pesantren Bahrul Ulum 

2. Mengikuti pengajian dan semua kegiatan yang telah ditetapkan oleh 

pondok pesantren As-saidiyah 1 Bahrul Ulum 

3. Menjaga nama baik didalam, diluar maupun didunia maya 

4. Berakhlaqul karimah kepada pengasuh, ustadz, pengurus dan sesama 

santri. Baik didalam maupun diluar lingkungan pondok pesantren 

5. Membayar uang syahriyyah pondok 

6. Harus berada didalm pondok pada pukul 17.15 WIB (sore hari) dan 22.00 

WIB (malam hari) 

7. Berkopyah dan berpakaian sopan dilingkungan pondok pesantren As-

saidiyah 1 dan pondok pesantren Bahrul Ulum 

8. Mengikuti sholat berjamaan/ wirid yang diwajibkan 

9. Memakai baju warna putih pada waktu sholat berjamaah maghrib dan 

isya’ 

10. Melaksanakan piket harian pondok dan kamar sesuai dengan jadwal yang 

sudah tercantum 

11. Ikut menjaga inventaris pondok seperti: almari, lampu, sapu, peralatan 

sound system, dll 

12. Tidur maksimal pukul 23.00 WIB 

13. Menyertakan surat izin dari sekolah atau orda jika mengikuti kegiatan 

yang diadakan 

14. Mentaati semua peraturan pondok psantren baik yang tertulis maupun 

yang tidak tertulis yang sudah ditetapkan oleh pengasuh. 

2. LARANGAN 

1. Membawa HP, Laptop, Mp3, Musix Box dan sejenisnya. 

2. Memakai topi dilingkungan pondok 

3. Memakai pakaian maupun kaos yang bergambar atau berlubang  

4. Memakai kaos dan tidak berkopyah saat sholat berjamaah atau ketika 

kegiatan berlangsung 

5. Memakai listrik pondok untuk barang elektronik/kepentingan pribadi 

6. Merusak atau membuka lemari milik orang lain tanpa izin 

7. Menggoshok pakaian, seragam, kopyah dan barang-barang (kasur, 

bantal, selimut, dll) milik orang lain. 

8. Merokkok dilingkungan pondok pesantren bagi semua santri 

9. Membuang sampah dan meludah di sembarang tempat 

10. Main PS atau Game stasion 

11. Tinggal di dua tempat (pondok dan kos-kosan) 

12. Mencuri 

13. Menempel gambar/ stiker yang tidak islami, baik di tembok maupun di 

almari. 

14. Berambut panjang dan model rambut yang tidak islami (punk, mohak dan 

sejenisnya) 
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15. Melompat pagar 

16. Menganiaya, memukul dan mengancam temannyabaik didalam maupun 

diluar pondok 

17. Tinggal dikamar pada jam sekolah kecuali yang sakit 

18. Memakai aksesoris yang menyerupai perempuan semisal gelang, kalung 

cincin dijari kaki dan gelang kaki 

19. Menonton orkes dan sejenisnya 

20. Nongkrong ditempat yang dilarang pengasuh dilingkungan pondok 

pesantren Bahrul Ulum 

21. Membawa, menyimpan dan menggunakan benda tajam atau benda-

benda yang bisa menganggu dan membahayakan orang lain. 

22. Melakukan kegiatan pribadi(mandi, belajar mencuci baju dll) saat 

kegiatan pondok berlangsung (sholat berjama’ah, diniyah maupun 

kegiatan yang lain) 

23. Membuat  gaduh pada waktu istirahat (tidur) 

24. Membuat gaduh atau mengganggu santri putri yang lewat disekitar 

pondok pesantren As-saidiyah 1 dan pondok pesantren Bahrul Ulum  

25. Membuat gaduh atau mengganggu santri putri yang lewat disekitar 

pondok pesantren As-saidiyah 1 dan pondok pesantren Bahrul ‘Ulum 

26. Mencemarkan nama baik ppondok pesantren As-sa;idiyah 1 atau Bahrul 

Ulum 

27. Mengikuti pencak silat dan memakai atribut pencak silat didalam 

maupun di luar pondok 

28. Sholat jum’at di masjid sambong 

29. Mengikuti organisasi illegal (motor club maupun kelompok gank) 

30. Menggunakan jasa warnet bagi santri setingkat MTS diluar hari, tempat 

dan jam yang ditentukan. 

31. Cangkruk diwarung atau ngenet pada saat kegiatan berlangsung 

32. Dilarang beraktifitas apapun di aula, tingkat 3 dan di jemuran diatas jam 

2.00 hingga 06.00 WIB 

33. Memakai celana seragam berbentuk pensil saat pergi ke sekolah 

3. SANKSI-SANKSI 

Semua pelanggaran akan dikenai sanksi, sesuai dengan kadar 

pelanggaran yang dilakukan, yang sudah tercantum didalam lembaran 

sanksi dan pelanggaran 

4. LAIN-LAIN 

Hal-hal yang belum tercantum akan diatur dan dimusyawarahkan oleh 

pengurus dengan pengasuh 
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Lampiran 6 penjelasan penelitian 

PENJELASAN PENELITIAN BAGI RESPONDEN PENELITIAN 

Saya sebagai peneliti,  

Nama : Umdatun Watsiqoh 

NIM : 131311133084 

Prodi : Pendidikan Ners  

Fakultas : Keperawatan  

Universitas : Airlangga 

Saya bermaksud melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir. 

Judul Penelitian : Gambaran Kemampuan Adaptasi Santri di Pondok Pesantren 

As-sa’idiyah 1 Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang 

Tujuan Penelitian 

Menjelaskan Gambaran Kemampuan Adaptasi santri di Pondok Pesantren As-

sa’idiyyah 1 Bahrul ‘Ulum Tambak Beras Jombang berdasarkan Model Teori 

Difusi Inovasi Rogers. 

Perlakuan yang diterapkan pada subyek 

Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional, yaitu perlakuan yang 

dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengukur hanya satu kali pada satu 

saat dan tidak ada tindak lanjut. Perlakuan yang diterapkan peneliti sebagai berikut:  

1. Pengurus pondok pesantren mengumpulkan santri di Ruang pertemuan agar 

Peneliti dapat melakukan pengambilan data  

2. Setelah itu responden diberikan penjelasan mengenai tujuan dan prosedur 

penelitian. Jika bersedia menjadi responden, responden diminta untuk mengisi 

informed consent penelitian.  

3. Responden diminta untuk menjawab pertanyaan di kuesioner yang 

membutuhkan waktu kurang lebih 10-20 menit.  

4. Selama proses pengisian kuesioner peneliti memberikan penjelasan apabila 

responden tidak mengerti dengan maksud pertanyaan. 

Manfaat 

Bagi santri sebagai tambahan informasi Santri agar dapat beradaptasi di lingkungan 

pondok pesantren 

Bahaya potensial 

Tidak ada bahaya potensial yang diakibatkan oleh keterlibatan santri dalam 

penelitian ini, oleh karena dalam penelitian ini hanya dilakukan pengisian kuesioner 

oleh responden 

 

Hak untuk undur diri 

Keikutsertaan santri dalam penelitian ini bersifat sukarela dan santri berhak untuk 

mengundurkan diri kapanpun, tanpa menimbulkan dampak yang merugikan santri 

dan apabila dalam penelitian ini santri tidak bersedia dijadikan responden maka 

peneliti akan mencari santri lainnya untuk dijadikan responden. 

Jaminan kerahasiaan data 

Dalam penelitian ini, semua data dan informasi identitas santri akan dijaga 

kerahasiaanya yaitu dengan tidak mencantumkan identitas santri secara jelas dan 

pada laporan penelitian nama santri dibuat kode. 

Adanya insentif untuk subyek 
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Seluruh subyek penelitian tidak mendapatkan insentif berupa uang/biaya 

transportasi tetapi akan memperoleh souvenir. 

Informasi tambahan 

Subjek penelitian dapat menanyakan semua hal yang berkaitan dengan penelitian 

ini dengan menghubungi peneliti : 

Umdatun Watsiqoh 

Telp. : 085646008160 

Email : Umdatunw@gmail.com 

Demikian penjelasan dari saya selaku peneliti, dengan penjelasan ini besar harapan 

saya agar santri dapat berpartisipasi dalam penelitian yang saya laksanakan. Akhir 

kata, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan dan partisipasi bapak/ibu dalam 

penelitian ini.  

 

Surabaya,       2017             

Peneliti 

 

 

 

Umdatun Watsiqoh 

NIM.131311133084 
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Prosedur penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Penyusunan proposal penelitian 

Penyusunan instrumen penelitian Pengajuan ethical clearence Perijinan 

Mendata calon 

responden 
Pembuatan kerangka sampling, dengan metode startified random  

sampling 

Berkoordinasi dengan kepala dan pengurus 

pondok pesantren terkait jadwal penelitian 
Pengisian formulir identitas diri dan 

inform consent pada responden 

Pengisian kuesioner  

Entry data dan analisis data menggunakan Spearman Rank Corelation α ≤ 0.05 

Pelaporan hasil data penelitian 
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Lampiran 7 Lembar permohonan menjadi responden 

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

 

Yth. Bapak/Ibu/Saudara 

Di Tempat 

 

Dengan Hormat, 

Saya Umdatun Watsiqoh, mahasiswa S-1 Program Studi Pendidikan Ners 

Universitas Airlangga Surabaya, bermaksud akan mengadakan penelitian tentang 

“Gambaran kemampuan adaptasi santri di pondok pesantren As-sa’idiyah 1 Bahrul 

Ulum Tambak Beras Jombang.” 

Sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan maka dengan ini saya 

mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara menjadi responden. Semua informasi dan 

identitas responden akan dirahasiakan dan hanya untuk kepentingan penelitian. 

Saya mohon kepada Bapak/Ibu/Saudara untuk menjawab pertanyaan dengan 

sejujur-jujurnya. Apabila dalam penelitian ini Bapak/Ibu/Saudara merasa tidak 

nyaman dengan kegiatan yang akan dilakukan, maka Bapak/Ibu/Saudara dapat 

mengundurkan diri. 

 

   Hormat Saya 

 

 

 (Umdatun Watsiqoh) 

  

Dosen Pembimbing 

Dr. Ah.Yusuf, S.Kp., M.Kes 

NIP.196701012000031002  

 



102 
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

 

 

 

SKRIPSI      GAMBARAN KEMAMPUAN ADAPTASI ...  UMDATUN WATSIQOH  

 

Lampiran 8 Informed consent 

INFORMED CONSENT 

(PERNYATAAN PERSETUJUAN IKUT PENELITIAN) 

 

Yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama  : 

Umur   : 

Jenis Kelamin : 

Telah mendapat keterangan secara terinci dan jelas mengenai: 

1. Penelitian yang berjudul “Gambaran kemampuan adaptasi santri di pondok 

pesantren As-sa’idiyah 1 Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang” 

2. Perlakuan yang akan diterapkan pada subyek 

3. Manfaat ikut sebagai subyek penelitian 

4. Bahaya yang akan timbul 

5. Prosedur penelitian 

Saya mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai segala sesuatu 

yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Saya menyatakan bersedia untuk ikut 

berpartisipasi sebagai responden penelitian ini secara sukarela dengan penuh 

kesadaran serta tanpa keterpaksaan.  

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan 

dari pihak manapun. Tanda tangan saya menunjukkan bahwa saya diberi informasi 

dan memutuskan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. 

Surabaya,  08 Juni 2017 

Peneliti,        Responden, 

 

 

 

(Umdatun Watsiqoh)     (.....................................) 

  

Saksi, 

(.....................................) 

Dosen Pembimbing 

Dr. Ah.Yusuf, S.Kp., M.Kes 

NIP.196701012000031002  
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Lampiran 9 Lembar kuesioner 

LEMBAR KUESIONER 

GAMBARAN KEMAMPUAN ADAPTASI SANTRI DI PONDOK 

PESANTREN AS-SA’IDIYAH 1 BAHRUL ULUM TAMBAK BERAS 

JOMBANG 

 

Petunjuk pengisian : 

1. Bacalah dengan teliti semua pernyataan dibawah ini. 

2. Jawablah pernyataan berikut dengan menggunakan tanda (√) sesuai dengan 

yang anda ketahui. 

3. No.Responden silahkan dikosongi dan akan di isi sendiri oleh peneliti 

4. silahkan bertanya pada peneliti apabila ada pertanyaan yang kurang jelas 

5. Periksalah kembali jawaban anda jangan sampai ada yang terlewatkan. 

 

Identitas Responden 

i. No. Responden    : 

ii. Tanggal Pengisian    : 

iii. Jenis Kelamin    : 

iv. Usia      : 

v. Pendidikan     :  

vi. Lama tinggal dipondok pesantren : 

vii. No. Hp/ Sosial Media   : 

viii. Asal kota     : 

ix. Anak ke     : dari    saudara 

x. Anggota keluarga yang juga tinggal di pondok pesantren 

( ) Kakak 

( ) Adik 

( ) Tidak ada 

 

Kuesioner Pengetahuan santri tentang pondok pesantren dan Aturan di 

pondok pesantren  

 

A. Pengetahuan tentang Pondok pesantren dan Aturan di pondok pesantren 

Petunjuk  Pengisian : Silahkan memberikan tanda silang (√) pada pilihan 

jawaban yang menurut anda paling benar sesuai dengan apa yang anda ketahui. 

 

No Pernyataan  Jawaban 

Benar Salah 

1. Pondok pesantren adalah asrama pendidikan islam 

tradisional. 

  

2. Di dalam pondok pesantren para siswa tinggal didalam 

asrama 

  

3. Masjid merupakan bukan komponen didalam pondok 
pesantren 

  

4. Kitab kuning merupakan komponen didalam pondok 

pesantren 
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5. Santri wajib didalam pondok pada pukul 17.15 WIB (sore 

hari) dan 22.00 WIB (malam hari) 

  

6. Santri wajib tidur maksimal pukul 23.00   

7. Santri diperkenankan untuk membawa laptop    

8. Santri diperkenankan membawa music  box di dalam 

pondok pesantren 

  

9. Santri putri diperkenankan untuk memakai aksesoris 

semisal gelang dan kalung tetapi tidak boleh berlebihan 

  

10. Santri diperkenankan untuk mengikuti pencak silat dan 

boleh memakai atribut pencak silat didalam maupun 

diluar pondok 

  

11. Santri diperbolehkan keluar pondok(untuk belanja dll) 

atas izin pengasuh pondok 

  

12. Sanksi hafalan juz amma apabila tidak memakai seragam 

sekolah/ jas almamater ketika mengikui kegiatan 

ekstrakurikuler 

  

13. Santri diwajibkan sholat tahajud/dhuha pada hari jumat   

14. Santri diperbolehkan membawa teman menginap di 

pondok tanpa seizin pengurus 

  

15. Denda uang jika terlambat kembali kepondok setelah 

pulang 

  

16. Santri putri diperbolehkan memakai perhiasan sesuka hati   

17. Santri diperbolehkan menggunakan listrik pondok untuk 

barang elektronik/kepentingan pribadi 

  

18. Santri putra tidak diperbolehkan menggunakan topi 

dilingkungan pondok 
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Kuesioner Persuasi dalam Kemampuan Adaptasi Santri di Pondok 

Pesantren 

 

B. Persuasi 

Petunjuk  Pengisian : Silahkan memberikan tanda centang (√) pada pilihan 

jawaban yang menurut anda paling benar sesuai dengan apa yang anda ketahui. 

SS  = Sangat Setuju 

S  = Setuju 

TS = Tidak Setuju 

STS = Sangat Tidak Setuju 

No Pernyataan Jawaban 

SS S TS STS 

1. Ajaran didalam pondok pesantren sangat berguna 

bagi saya 

    

2. Aturan didalam pondok pesantren memberikan 

dampak yang baik bagi saya 

    

3. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar tata tertib 

pondok membuat saya menjadi lebih baik 

    

4. Aturan dan sanksi didalam pondok pesantren 

memberikan dampak yang lebih buruk bagi saya 

    

5. Ajaran didalam pondok pesantren telah sesuai 

dengan harapan saya 

    

6. Saya kesulitan untuk mengikuti jadwal pondok 

pesantren yang begitu  padat  

    

7. Saya mengikuti semua jadwal pelajaran didalam 

pondok pesantren 

    

8. saya terbebani dengan denda yang diberikan oleh 

pondok pesantren 
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Kuesioner Keputusan dalam Kemampuan Adaptasi Santri di Pondok 

Pesantren 

 

C. Keputusan  

Petunjuk  Pengisian : Silahkan memberikan tanda centang (√) pada pilihan 

jawaban yang menurut anda paling benar sesuai dengan apa yang anda ketahui. 

SS  = Sangat Setuju 

S  = Setuju 

TS = Tidak Setuju 

STS = Sangat Tidak Setuju  

No Pernyataan Jawaban 

SS S TS STS 

1. saya pernah keluar pondok tanpa sepengetahuan 

pengurus atau pengasuh pondok pesantren 

    

2. saya pernah terlambat kembali kepondok 

pesantren setelah pulang sekolah 

    

3. Saya selalu sholat tahajud atau dhuha pada hari 

jumat 

    

4. Saya mengikuti sholat berjamaah setiap hari     

5. Saya mengikuti jadwal pembelajaran dipondok     

6. Saya berpakaian rapi dilingkungan pondok 

pesantren 

    

7. Saya pernah membawa hp dilingkungan pondok 

pesantren 

    

8. Saya pernah tidak mengikuti sholat berjamaah     

9. Saya mengikuti ekstrakurikuler di pondok 

pesantren 

    

10. Saya mengaji Al-qur’an setelah sholat subuh     

11. Saya pernah bermalam diluar pondok tanpa 

sepengetahuan pengurus 
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Kuesioner Implementasi dalam Kemampuan Adaptasi Santri di Pondok 

Pesantren 

 

D. Implementasi 

Petunjuk  Pengisian : Silahkan memberikan tanda centang (√) pada pilihan 

jawaban yang menurut anda paling benar sesuai dengan apa yang anda ketahui. 

 

No  Pernyataan Jawaban 

selalu Sering Kadang  Tidak 

Pernah 

1. Santri mengikuti jadwal pembelajaran 

dipondok  

    

2. Santri mentaati peraturan pondok 

pesantren baik yang tertulis maupun 

yang tidak tertulis 

    

3. Santri berada didalam pondok pada 

pukul 17.15 WIB (sore hari) dan 22.00 

WIB (malam hari) 

    

4. Santri putra selalu tidur maksimal 

pukul 23.00 

    

5. Santri membawa Hp dilingkungan 

pondok pesantren 

    

6. Santri membawa Laptop dilingkungan 

pondok pesantren 

    

7. Santri membawa Musik box 

dilingkungan pondok pesantren 

    

8. Santri putra memakai aksesoris gelang 

dilingkungan pondok pesantren 

    

9. Santri putra memakai cincin 

dilingkungan pondok pesantren 

    

10. Santri mengikuti pencak silat atau 

memakai atribut pencak silat 

dilingkungan pondok pesantren 

    

11. Santri mengikuti sholat tahajud/dhuha 

pada hari jumat 

    

12. Santri keluar tanpa sepengetahuan dari 

pengurus atau pengasuh pondok 

pesantren 

    

13. Santri terlambat mengikuti kegiatan 

pondok pesantren 

    

14. Santri berpakaian rapi dan sopan di 

lingkungan pondok pesantren 

    

15. Santri mendapatkan nilai yang baik 
didalam hasil pembelajaran pondok 

pesantren 

    

16. Santri kesulitan beradaptasi di pondok 

pesantren 
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17. Santri mengurung diri dikamar     

18. Santri memilih hidup bergerombol      

19. Santri memilih hidup menyendiri     
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Kuesioner Konfirmasi dalam Kemampuan Adaptasi Santri di Pondok 

Pesantren 

 

E. Konfirmasi 

Petunjuk  Pengisian : Silahkan memberikan tanda centang (√) pada pilihan 

jawaban yang menurut anda paling benar sesuai dengan apa yang anda ketahui. 

SS  = Sangat Setuju 

S  = Setuju 

TS = Tidak Setuju 

STS = Sangat Tidak Setuju 

No  Pernyataan Jawaban 

SS S TS STS 

1. Saya betah berada dilingkungan pondok pesantren     

2. Saya akan mengajak teman mengikuti 

pembelajaran di pondok pesantren 

    

3. Saya mudah dalam mengikuti ajaran didalam 

pondok pesantren 

    

4. Saya tidak betah berada dilingkungan pondok 

pesantren 

    

5. Saya kesulitan dalam mengikuti pembelajaran 

dipondok pesantren 

    

6. Saya meminta orang tua membawa saya pulang 

kerumah dan tidak mengikuti pembelajaran lagi 

dipondok pesantren 

    

7. Saya terbebani dengan tata tertib, aturan dan 

sanksi yang diterapkan oleh pondok pesantren 

    

8. Saya akan tetap berada di pondok pesantren dan 

mengikuti pembelajaran di pondok pesantren 

    

9. Saya sering tidak mengikuti pembelajaran 

dipondok pesantren 

    

10. Saya akan pindah ke pondok pesantren yang lain     
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Kuesioner Kemampuan Adaptasi Santri di Pondok Pesantren 

 

F. Kemampuan Adaptasi 

Petunjuk  Pengisian : Silahkan memberikan tanda centang (√) pada pilihan 

jawaban yang menurut anda paling benar sesuai dengan apa yang anda ketahui. 

 

No  Pernyataan  Jawaban  

selalu Sering Kadang  Tidak 

pernah 

1. Saya merasa gugup dalam lingkungan 

pondok pesantren 

    

2. Didalam lingkungan pondok pesantren 

saya merasa tegang dan terdesak 

    

3. Ketika saya berbicara, postur tubuh 

saya terlihat canggung dan tegang 

    

4. Suara saya terdengar gugup ketika 

berbicara dengan orang lain 

    

5. Saya merasa rileks ketika berbicara 

dengan orang lain 

    

6. Saya berusaha membuat orang lain 

merasa baik 

    

7. Saya berusaha membuat orang lain 

penting dan dihargai  

    

8. Saya mencoba akrab ketika berbicara 

dengan orang lain 

    

9. Ketika saya berbicara, saya berpikir 

bagaimana perasaan orang lain 

    

10. Secara verbal maupun nonverbal saya 

mendukung orang lain  

    

11. Saya aktif dalam kelompok sosial yang 

berbeda 

    

12. Saya nyaman bersosialisasi dengan 

kelompok sosial yang berbeda 

    

13. Saya nyaman bertemu dengan orang 

baru 

    

14. Saya mudah bergaul dengan orang lain     

15. Saya tidak berbaur dengan baik dalam 

lingkungan pondok pesantren 

    

16. Saya menyadari keterbukaan diri saya 

kepada orang lain 

    

17. Saya menyadari keterbukaan orang lain 

terhadap saya 

    

18. Saya tahu seberapa tepat keterbukaan 

diri saya 
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19. Saya terbuka pada level keterbukaan 

yang sama seperti orang lain lakukan 

terhadap saya 

    

20. Saya sering membuat lelucon dalam 

situasi tegang 

    

21. Ketika saya gelisah, saya sering 

membuat lelucon tentang hal itu 

    

22. Ketika saya merasa malu, saya sering 

membuat lelucon tentang hal itu 

    

23. Ketika seseorang memberikan 

komentar negatif tentang diri saya, saya 

meresponnya dengan terbuka 

    

24. Orang-orang berpikiran saya memiliki 

rasa humor yang tinggi 

    

25. Ketika berbicara, saya bermasalah 

dengan kata-kata yang diucapkan 

    

26. Saya kadang-kadang tidak memilih 

kata dengan baik 

    

27. Saya kadang-kadang menggunakan 

satu kata ketika saya mengartikan kata 

lainnya. 

    

28. Saya tidak dapat menggunakan kata-

kata dengan benar dan tepat 

    

29.  Saya kesulitan dalam melafalkan kata-

kata yang akan diucapkan. 
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Lampiran 10 Tabulasi data 

TABULASI DATA 

TABULASI DATA DATA DEMOGRAFI 

No 
Kode 

Responden 
Jenis kelamin Usia pendidikan 

Lama 

tinggal 
Asal kota 

Anak 

keberapa 

Keluarga di 

pondok 

1 R01 1 1 2 1 2 3 1 

2 R02 2 2 2 1 2 1 2 

3 R03 2 2 2 1 1 2 2 

4 R04 2 1 1 1 2 1 2 

5 R05 2 1 1 1 1 4 1 

6 R06 2 1 1 1 2 1 1 

7 R07 2 1 1 3 2 1 2 

8 R08 1 1 2 1 2 1 2 

9 R09 1 2 2 1 2 3 2 

10 R10 2 2 2 1 2 2 1 

11 R11 2 1 1 1 2 1 2 

12 R12 2 1 2 1 1 2 2 

13 R13 1 1 1 1 2 2 1 

14 R14 2 1 1 1 1 2 1 

15 R15 2 2 2 2 2 1 2 

16 R16 2 1 1 1 2 4 2 

17 R17 1 2 2 2 2 1 1 

18 R18 2 1 2 1 1 1 2 

19 R19 1 2 2 3 2 1 2 

20 R20 2 2 2 1 2 2 2 

21 R21 1 2 2 1 1 4 2 
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22 R22 2 2 2 1 1 1 2 

23 R23 2 2 2 3 1 1 1 

24 R24 2 2 2 2 2 2 2 

25 R25 2 1 1 1 2 2 2 

26 R26 2 1 1 1 1 1 1 

27 R27 1 1 1 1 2 2 2 

28 R28 1 2 2 3 2 2 2 

29 R29 1 2 2 2 2 2 1 

30 R30 2 1 2 2 2 1 1 

31 R31 1 2 2 1 2 3 2 

32 R32 1 1 1 1 1 1 2 

33 R33 1 1 1 1 2 2 1 

34 R34 2 1 1 1 2 1 1 

35 R35 2 1 1 1 2 2 1 

36 R36 2 1 1 1 2 2 2 

37 R37 2 3 3 1 2 1 1 

38 R38 2 1 1 1 1 2 2 

39 R39 2 2 2 3 2 1 2 

40 R40 2 1 1 1 2 3 2 

41 R41 1 1 2 1 2 1 1 

42 R42 1 2 2 1 2 3 1 

43 R43 1 1 2 1 2 3 1 

44 R44 2 2 2 1 2 1 2 

45 R45 2 1 1 1 2 1 2 

46 R46 2 2 2 3 2 2 1 

47 R47 2 1 1 3 1 1 2 
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48 R48 2 2 2 3 2 1 2 

49 R49 2 1 1 1 1 3 1 

50 R50 2 2 2 1 2 1 2 

51 R51 2 1 1 1 2 3 1 

52 R52 2 3 3 1 2 1 2 

53 R53 2 2 2 1 2 1 2 

54 R54 1 1 1 1 2 3 2 

55 R55 1 1 2 1 2 3 1 

56 R56 2 2 2 1 1 2 1 

57 R57 2 2 2 1 2 2 1 

58 R58 2 1 2 2 2 2 1 

59 R59 1 1 2 1 2 3 2 

60 R60 1 1 1 1 2 1 2 

61 R61 2 1 2 2 2 1 2 

62 R62 2 2 2 1 2 3 2 

63 R63 2 1 1 1 2 2 2 

64 R64 2 2 2 1 2 1 2 

65 R65 2 1 1 1 2 3 2 

66 R66 1 1 1 1 2 1 2 

67 R67 1 2 2 1 2 2 2 

68 R68 1 2 2 1 2 1 2 

69 R69 1 1 1 1 2 1 1 

70 R70 1 1 1 1 2 1 2 

71 R71 1 2 2 2 2 1 1 

72 R72 2 1 1 1 2 2 2 



115 
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI      GAMBARAN KEMAMPUAN ADAPTASI ...  UMDATUN WATSIQOH 

 

73 R73 2 1 1 1 2 1 2 

74 R74 2 2 2 1 2 2 2 

75 R75 1 1 1 1 2 1 2 

76 R76 2 1 1 1 2 4 1 

77 R77 2 2 2 1 2 2 2 

 78 R78 2 2 2 1 2 2 2 

79 R79 2 2 2 1 2 2 2 

80 R80 2 1 1 1 2 1 2 

81 R81 2 1 1 1 1 2 2 

82 R82 2 1 1 1 2 4 1 

83 R83 1 2 2 1 2 2 1 

84 R84 2 2 2 2 2 1 2 

85 R85 2 1 1 1 2 1 1 

86 R86 1 1 1 1 2 4 1 

87 R87 2 1 1 1 2 2 2 

88 R88 2 1 1 1 2 1 2 

89 R89 1 1 2 1 2 1 2 

90 R90 2 2 2 3 2 2 2 

91 R91 1 1 1 1 2 2 2 

92 R92 1 1 1 1 2 2 2 

93 R93 1 2 2 1 2 3 1 

94 R94 1 1 1 1 2 2 2 

95 R95 2 2 1 1 1 2 2 

96 R96 2 1 1 1 2 1 2 

97 R97 2 1 2 2 2 2 2 

98 R98 1 1 1 1 2 3 1 
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99 R99 1 1 1 1 2 2 2 

100 R100 2 2 2 1 1 1 2 

101 R101 2 2 2 3 2 1 1 

102 R102 2 1 1 1 1 4 2 

103 R103 2 2 2 1 2 1 1 

104 R104 2 2 2 2 2 1 2 

105 R105 2 1 2 2 2 1 2 

106 R106 2 1 1 1 2 2 1 

107 R107 2 2 2 3 2 2 2 

108 R108 2 2 2 1 1 2 2 

109 R109 2 2 2 2 2 2 2 

110 R110 2 1 1 1 1 3 2 

111 R111 1 1 1 1 1 1 2 

112 R112 1 2 2 2 2 1 1 

113 R113 2 1 2 2 2 2 1 

114 R114 1 2 2 1 2 1 2 

115 R115 2 2 2 1 2 1 2 

116 R116 2 1 1 2 2 2 1 

117 R117 2 2 2 1 2 1 2 

118 R118 2 1 1 2 2 1 2 

119 R119 2 2 2 1 2 1 2 

120 R120 2 1 2 2 2 2 1 

121 R121 2 1 1 1 2 3 2 

122 R122 2 1 1 1 2 1 1 

123 R123 2 2 2 1 2 1 2 
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124 R124 1 2 2 1 1 1 2 

125 R125 1 1 1 1 2 2 2 

126 R126 1 1 1 1 1 1 2 

127 R127 1 2 2 1 2 1 2 

128 R128 1 3 3 1 2 1 2 

129 R129 1 3 3 1 1 1 2 

130 R130 1 3 3 1 2 3 1 

131 R131 1 1 1 2 2 2 1 

132 R132 1 2 2 1 2 1 2 

133 R133 1 3 3 3 1 1 2 

134 R134 1 2 2 1 2 3 2 

135 R135 1 1 1 1 2 3 2 

136 R136 1 2 2 2 2 2 2 

137 R137 1 1 1 1 2 2 2 

138 R138 1 3 3 2 1 1 2 

139 R139 1 1 1 1 2 2 2 

140 R140 1 1 1 1 2 2 2 

141 R141 1 1 1 1 2 2 2 

142 R142 1 1 2 1 2 3 1 

143 R143 2 2 2 1 2 1 2 

 
Keterangan : 

Jenis kelamin : kode 1 = laki-laki   Asal kota : Kode 1 : Jombang 

     Kode 2 = Perempuan     Kode 2 : Luar jombang      

Usia  : kode 1 = 12-15 tahun  Anak ke   :  kode 1= 1 

  Kode 2 = 16-18 tahun        Kode 2= 2 

         Kode 3 = 19-22 tahun    Kode 3= 3 



118 
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

 

 

 

SKRIPSI      GAMBARAN KEMAMPUAN ADAPTASI ...  UMDATUN WATSIQOH  

 

Pendidikan :   kode 1 = SMP     Kode 4= >3 

      Kode 2 = SMA 

  Kode 3 = SMA   Anggota keluarga yang juga tinggal di pondok pesantren :    

Lama tinggal :   Kode 1= 1-2 tahun   Kode  1= Iya 

    Kode 2=3-4  tahun   Kode  2= Tidak 

  Kode 3= 5-6 tahun 

  Kode 4= 7-8 tahun 

  Kode 5= 9-10 tahun 

  Kode 6= >10 tahun 

 

TABULASI DATA TAHAP DIFUSI INOVASI ROGERS DAN KEMAMPUAN ADAPTASI 

No 
Kode 

Responden 
Pengetahuan persuasi keputusan implementasi Konfirmasi 

Kemampuan 

adaptasi 

1 R01 2 1 1 2 1 2 

2 R02 2 2 2 1 2 2 

3 R03 2 1 1 2 1 1 

4 R04 2 1 2 1 2 2 

5 R05 2 1 1 1 1 1 

6 R06 2 2 2 1 2 2 

7 R07 2 2 2  2 2 

8 R08 2 2 2  2 2 

9 R09 2 2 1  2 2 

10 R10 2 2 2  2 2 

11 R11 2 2 2  1 1 

12 R12 2 2 2  1 1 

13 R13 2 1 1  2 1 

14 R14 2 1 1  1 2 
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15 R15 2 1 2  1 2 

16 R16 2 2 1  2 1 

17 R17 2 2 1  1 2 

18 R18 2 2 1  2 2 

19 R19 2 2 2  2 1 

20 R20 2 2 2  2 1 

21 R21 2 2 2  1 1 

22 R22 2 2 1  2 2 

23 R23 2 2 2  1 2 

24 R24 2 2 2  2 2 

25 R25 2 1 2  2 1 

26 R26 2 1 2  2 1 

27 R27 2 1 2  1 2 

28 R28 2 2 2  2 1 

29 R29 2 2 2  2 2 

30 R30 2 2 2  2 2 

31 R31 2 2 1  2 2 

32 R32 1 2 2  2 2 

33 R33 2 2 2  2 2 

34 R34 2 2 2  2 2 

35 R35 2 2 1  2 1 

36 R36 1 2 2  2 2 

37 R37 1 2 2  2 2 

38 R38 2 2 2  1 2 

39 R39 2 2 2  2 1 

40 R40 2 2 1  2 1 
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41 R41 2 2 2  2 2 

42 R42 2 2 2  2 2 

43 R43 2 2 2  2 2 

44 R44 2 2 2  2 2 

45 R45 2 1 2  2 2 

46 R46 2 2 2  2 2 

47 R47 2 2 1  2 2 

48 R48 2 1 1  2 2 

49 R49 2 2 1  1 2 

50 R50 2 1 1  1 2 

51 R51 2 1 1  1 2 

52 R52 2 2 2  2 2 

53 R53 1 2 2  1 1 

54 R54 2 2 2  2 2 

55 R55 2 2 2  1 2 

56 R56 1 2 1  1 2 

57 R57 2 1 2  2 2 

58 R58 2 2 2  2 2 

59 R59 1 1 1  1 2 

60 R60 1 2 1  2 2 

61 R61 1 1 2  1 2 

62 R62 1 1 2  2 1 

63 R63 2 2 1  2 1 

64 R64 2 2 2  2 2 

65 R65 2 2 2  2 2 
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66 R66 2 2 2  2 1 

67 R67 2 2 2  2 1 

68 R68 1 2 2  1 2 

69 R69 1 2 2  1 2 

70 R70 1 2 1  1 1 

71 R71 1 2 2  1 2 

72 R72 1 2 2  2 2 

73 R73 1 2 2  2 2 

74 R74 2 2 2  2 2 

75 R75 2 2 2  2 2 

76 R76 2 1 2  2 2 

77 R77 2 2 2  1 2 

78 R78 2 2 1  1 2 

79 R79 2 2 2  1 2 

80 R80 2 2 2  2 2 

81 R81 1 2 1  2 2 

82 R82 2 2 1  1 1 

83 R83 2 2 1  1 2 

84 R84 2 2 2  2 2 

85 R85 2 2 2  2 2 

86 R86 2 2 2  2 2 

87 R87 1 2 2  2 2 

88 R88 2 1 2  2 2 

89 R89 2 2 2  2 2 

90 R90 1 2 2  1 2 

91 R91 2 1 2  2 2 
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92 R92 2 2 2  2 2 

93 R93 2 1 1  1 2 

94 R94 1 2 2  2 2 

95 R95 2 2 2  2 2 

96 R96 2 2 2  1 2 

97 R97 2 2 2  2 2 

98 R98 2 2 2  2 2 

99 R99 2 2 1  2 1 

100 R100 2 1 2  2 2 

101 R101 1 1 2  1 1 

102 R102 1 2 2  2 2 

103 R103 2 2 1  1 2 

104 R104 2 2 2  2 1 

105 R105 2 2 2  2 2 

106 R106 2 2 2  1 2 

107 R107 2 2 1  1 1 

108 R108 2 2 2  2 2 

109 R109 2 2 2  2 2 

110 R110 2 2 2  2 2 

111 R111 2 2 2  2 2 

112 R112 2 2 2  1 2 

113 R113 2 2 2  2 2 

114 R114 1 2 2  2 2 

115 R115 2 1 1  1 2 

116 R116 2 1 2  2 2 
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117 R117 2 2 2  2 2 

118 R118 2 2 2  1 1 

119 R119 2 2 2  2 2 

120 R120 2 2 2  2 1 

121 R121 2 2 2  2 2 

122 R122 2 2 1  2 1 

123 R123 1 2 2  1 1 

124 R124 1 2 2  2 2 

125 R125 2 2 2  1 2 

126 R126 2 2 2  1 2 

127 R127 2 2 2  1 2 

128 R128 2 2 2  1 2 

129 R129 2 2 2  1 2 

130 R130 2 2 2  1 2 

131 R131 2 2 2  2 2 

132 R132 2 2 2  1 2 

133 R133 2 2 2  1 2 

134 R134 2 2 2  2 2 

135 R135 1 2 2  1 2 

136 R136 2 2 2  1 2 

137 R137 2 1 2  1 2 

138 R138 2 2 2  2 2 

139 R139 2 2 2  1 2 

140 R140 1 2 2  2 2 

141 R141 2 2 2  2 2 

142 R142 2 2 2  2 2 
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143 R143 1 1 2  2 2 

Keterangan :  kode 1 = baik   Kode 2 = sedang  kode 3 = Buruk 
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Lampiran 11 Data SPSS 

DATA SPSS 

1. KEMAMPUAN ADAPTASI BERDASARKAN JENIS KELAMIN 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

jeniskelamin * 

kode_adaptasi 

143 100,0% 0 0,0% 143 100,0% 

 

 

jeniskelamin * kode_adaptasi Crosstabulation 

 kode_adaptasi Total 

Adaptif Adaptif 

sedang 

Jeniskelami

n 

laki-laki 

Count 7 50 57 

% within 

jeniskelamin 

12,3% 87,7% 100,0% 

% within 

kode_adaptasi 

23,3% 44,2% 39,9% 

% of Total 4,9% 35,0% 39,9% 

Perempuan 

Count 23 63 86 

% within 

jeniskelamin 

26,7% 73,3% 100,0% 

% within 

kode_adaptasi 

76,7% 55,8% 60,1% 

% of Total 16,1% 44,1% 60,1% 

Total 

Count 30 113 143 

% within 

jeniskelamin 

21,0% 79,0% 100,0% 

% within 

kode_adaptasi 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 21,0% 79,0% 100,0% 
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Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Errora 

Approx. 

Tb 

Approx. 

Sig. 

Nominal by 

Nominal 

Phi -,174   ,038 

Cramer's V ,174   ,038 

Interval by Interval Pearson's R -,174 ,076 -2,097 ,038c 

Ordinal by Ordinal 
Spearman 

Correlation 

-,174 ,076 -2,097 ,038c 

N of Valid Cases 143    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

 

2. KEMAMPUAN ADAPTASI BERDASARKAN USIA 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

usia * 

kode_adaptasi 

143 100,0% 0 0,0% 143 100,0% 

 

 

usia * kode_adaptasi Crosstabulation 

 kode_adaptasi Total 

adaptif Adaptif 

sedang 

usia 

12-15 

Count 22 57 79 

% within usia 27,8% 72,2% 100,0% 

% within 

kode_adaptasi 

73,3% 50,4% 55,2% 

% of Total 15,4% 39,9% 55,2% 

16-18 

Count 8 49 57 

% within usia 14,0% 86,0% 100,0% 

% within 

kode_adaptasi 

26,7% 43,4% 39,9% 

% of Total 5,6% 34,3% 39,9% 

19-22 

Count 0 7 7 

% within usia 0,0% 100,0% 100,0% 

% within 

kode_adaptasi 

0,0% 6,2% 4,9% 

% of Total 0,0% 4,9% 4,9% 
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Total 

Count 30 113 143 

% within usia 21,0% 79,0% 100,0% 

% within 

kode_adaptasi 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 21,0% 79,0% 100,0% 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Errora 

Approx. 

Tb 

Approx. 

Sig. 

Nominal by 

Nominal 

Phi ,201   ,056 

Cramer's V ,201   ,056 

Interval by Interval Pearson's R ,201 ,067 2,434 ,016c 

Ordinal by Ordinal 
Spearman 

Correlation 

,198 ,073 2,392 ,018c 

N of Valid Cases 143    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis 

 

KEMAMPUAN ADAPTASI BERDASARKAN PENDIDIKAN 

 

Crosstab 

 kode_adaptasi Total 

adaptif Adaptif 

sedang 

pendidikan 

smp 

Count 17 46 63 

% within 

pendidikan 

27,0% 73,0% 100,0% 

% within 

kode_adaptas

i 

56,7% 40,7% 44,1% 

% of Total 11,9% 32,2% 44,1% 

sma 

Count 13 60 73 

% within 

pendidikan 

17,8% 82,2% 100,0% 

% within 

kode_adaptas

i 

43,3% 53,1% 51,0% 

% of Total 9,1% 42,0% 51,0% 

PT 

Count 0 7 7 

% within 

pendidikan 

0,0% 100,0% 100,0% 



128 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

 

 

 

SKRIPSI      GAMBARAN KEMAMPUAN ADAPTASI ...  UMDATUN WATSIQOH  

 

% within 

kode_adaptas

i 

0,0% 6,2% 4,9% 

% of Total 0,0% 4,9% 4,9% 

Total 

Count 30 113 143 

% within 

pendidikan 

21,0% 79,0% 100,0% 

% within 

kode_adaptas

i 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 21,0% 79,0% 100,0% 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Errora 

Approx. 

Tb 

Appr

ox. 

Sig. 

Nominal by 

Nominal 

Phi ,160   ,159 

Cramer's V ,160   ,159 

Interval by Interval Pearson's R ,156 ,073 1,870 ,064c 

Ordinal by Ordinal 
Spearman 

Correlation 

,149 ,079 1,786 ,076c 

N of Valid Cases 143    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

4. KEMAMPUAN ADAPTASI BERDASARKAN LAMA TINGGAL 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percen

t 

lamatinggal * 

kode_adaptasi 

143 100,0% 0 0,0% 143 100,0

% 
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lamatinggal * kode_adaptasi Crosstabulation 

 kode_adaptasi Total 

Adaptif Adaptif 

sedang 

Lamatingg

al 

1-2 

Count 21 87 108 

% within lamatinggal 19,4% 80,6% 100,0% 

% within 

kode_adaptasi 

70,0% 77,0% 75,5% 

% of Total 14,7% 60,8% 75,5% 

3-4 

Count 7 15 22 

% within lamatinggal 31,8% 68,2% 100,0% 

% within 

kode_adaptasi 

23,3% 13,3% 15,4% 

% of Total 4,9% 10,5% 15,4% 

5-6 

Count 2 11 13 

% within lamatinggal 15,4% 84,6% 100,0% 

% within 

kode_adaptasi 

6,7% 9,7% 9,1% 

% of Total 1,4% 7,7% 9,1% 

Total 

Count 30 113 143 

% within lamatinggal 21,0% 79,0% 100,0% 

% within 

kode_adaptasi 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 21,0% 79,0% 100,0% 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Errora 

Approx. 

Tb 

Appro

x. Sig. 

Nominal by 

Nominal 

Phi ,117   ,376 

Cramer's V ,117   ,376 

Interval by Interval Pearson's R -,025 ,081 -,298 ,766c 

Ordinal by Ordinal 
Spearman 

Correlation 

-,053 ,085 -,625 ,533c 

N of Valid Cases 143    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

 

 



130 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

 

 

 

SKRIPSI      GAMBARAN KEMAMPUAN ADAPTASI ...  UMDATUN WATSIQOH  

 

5. KEMAMPUAN ADAPTASI BERDASARKAN ANAK KEBERAPA 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

anakkeberapa * 

kode_adaptasi 

143 100,0% 0 0,0% 143 100,0% 

 

 

 

 

anakkeberapa * kode_adaptasi Crosstabulation 

 kode_adaptasi Total 

adaptif Adaptif 

sedang 

Anakkeberap

a 

1 

Count 11 55 66 

% within 

anakkeberapa 

16,7% 83,3% 100,0% 

% within 

kode_adaptasi 

36,7% 48,7% 46,2% 

% of Total 7,7% 38,5% 46,2% 

2 

Count 12 38 50 

% within 

anakkeberapa 

24,0% 76,0% 100,0% 

% within 

kode_adaptasi 

40,0% 33,6% 35,0% 

% of Total 8,4% 26,6% 35,0% 

3 

Count 3 17 20 

% within 

anakkeberapa 

15,0% 85,0% 100,0% 

% within 

kode_adaptasi 

10,0% 15,0% 14,0% 

% of Total 2,1% 11,9% 14,0% 

>3 

Count 4 3 7 

% within 

anakkeberapa 

57,1% 42,9% 100,0% 

% within 

kode_adaptasi 

13,3% 2,7% 4,9% 

% of Total 2,8% 2,1% 4,9% 

Total Count 30 113 143 
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% within 

anakkeberapa 

21,0% 79,0% 100,0% 

% within 

kode_adaptasi 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 21,0% 79,0% 100,0% 

 

 

anakkeberapa * kode_adaptasi Crosstabulation 

 kode_adaptasi Total 

adaptif Adaptif 

sedang 

anakkeberapa 

1 

Count 11 55 66 

% within 

anakkeberapa 

16,7% 83,3% 100,0% 

% within 

kode_adaptasi 

36,7% 48,7% 46,2% 

% of Total 7,7% 38,5% 46,2% 

2 

Count 12 38 50 

% within 

anakkeberapa 

24,0% 76,0% 100,0% 

% within 

kode_adaptasi 

40,0% 33,6% 35,0% 

% of Total 8,4% 26,6% 35,0% 

3 

Count 3 17 20 

% within 

anakkeberapa 

15,0% 85,0% 100,0% 

% within 

kode_adaptasi 

10,0% 15,0% 14,0% 

% of Total 2,1% 11,9% 14,0% 

>3 

Count 4 3 7 

% within 

anakkeberapa 

57,1% 42,9% 100,0% 

% within 

kode_adaptasi 

13,3% 2,7% 4,9% 

% of Total 2,8% 2,1% 4,9% 

Total 

Count 30 113 143 

% within 

anakkeberapa 

21,0% 79,0% 100,0% 

% within 

kode_adaptasi 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 21,0% 79,0% 100,0% 
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6. KEMAMPUAN ADAPTASI BERDASARKAN ASAL KOTA 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

asalkota * 

kode_adaptasi 

143 100,0% 0 0,0% 143 100,0% 

 

 

asalkota * kode_adaptasi Crosstabulation 

 kode_adaptasi Total 

adaptif Adaptif 

sedang 

asalkota 

Jombang 

Count 6 21 27 

% within asalkota 22,2% 77,8% 100,0% 

% within 

kode_adaptasi 

20,0% 18,6% 18,9% 

% of Total 4,2% 14,7% 18,9% 

Luar kota 

Count 24 92 116 

% within asalkota 20,7% 79,3% 100,0% 

% within 

kode_adaptasi 

80,0% 81,4% 81,1% 

% of Total 16,8% 64,3% 81,1% 

Total 

Count 30 113 143 

% within asalkota 21,0% 79,0% 100,0% 

% within 

kode_adaptasi 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 21,0% 79,0% 100,0% 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Errora 

Approx. 

Tb 

Approx. 

Sig. 

Nominal by 

Nominal 

Phi ,015   ,860 

Cramer's V ,015   ,860 

Interval by Interval Pearson's R ,015 ,085 ,175 ,861c 

Ordinal by Ordinal 
Spearman 

Correlation 

,015 ,085 ,175 ,861c 

N of Valid Cases 143    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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c. Based on normal approximation. 

 

 

7.  KEMAMPUAN ADAPTASI BERDASARKAN ANGGOTA KELUARGA 

YANG JUGA TINGGAL DI PONDOK PESANTREN 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

klgdipondok * 

kode_adaptasi 

143 100,0% 0 0,0% 143 100,0% 

 

klgdipondok * kode_adaptasi Crosstabulation 

 kode_adaptasi Total 

adaptif Adaptif 

sedang 

klgdipondo

k 

Ada 

Count 6 38 44 

% within klgdipondok 13,6% 86,4% 100,0% 

% within 

kode_adaptasi 

20,0% 33,6% 30,8% 

% of Total 4,2% 26,6% 30,8% 

Tidak ada 

Count 24 75 99 

% within klgdipondok 24,2% 75,8% 100,0% 

% within 

kode_adaptasi 

80,0% 66,4% 69,2% 

% of Total 16,8% 52,4% 69,2% 

Total 

Count 30 113 143 

% within klgdipondok 21,0% 79,0% 100,0% 

% within 

kode_adaptasi 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 21,0% 79,0% 100,0% 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Errora 

Approx. 

Tb 

Approx. Sig. 

Interval by 

Interval 
Pearson's R 

-,120 ,075 -1,438 ,153c 

Ordinal by 

Ordinal 

Spearman 

Correlation 

-,120 ,075 -1,438 ,153c 

N of Valid Cases 143    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
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c. Based on normal approximation. 

 

8. KEMAMPUAN ADAPTASI BERDASARKAN TAHAP PENGETAHUAN 

 

Crosstab 

 kode_adaptasi Total 

adaptif Adaptif 

sedang 

kode_pengetahua

n 

baik 

Count 5 22 27 

% within 

kode_pengetahuan 

18,5% 81,5% 100,0% 

% within kode_adaptasi 16,7% 19,5% 18,9% 

% of Total 3,5% 15,4% 18,9% 

sedang 

Count 25 91 116 

% within 

kode_pengetahuan 

21,6% 78,4% 100,0% 

% within kode_adaptasi 83,3% 80,5% 81,1% 

% of Total 17,5% 63,6% 81,1% 

Total 

Count 30 113 143 

% within 

kode_pengetahuan 

21,0% 79,0% 100,0% 

% within kode_adaptasi 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 21,0% 79,0% 100,0% 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Errora 

Approx. 

Tb 

Approx. 

Sig. 

Nominal by 

Nominal 

Phi -,029   ,727 

Cramer's V ,029   ,727 

Interval by Interval Pearson's R -,029 ,081 -,346 ,730c 

Ordinal by Ordinal 
Spearman 

Correlation 

-,029 ,081 -,346 ,730c 

N of Valid Cases 143    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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9. KEMAMPUAN ADAPTASI BERDASARKAN TAHAP PERSUASI 

 

Crosstab 

 kode_adaptasi Total 

adaptif Adaptif 

sedang 

kode_persuasi 

baik 

Count 7 21 28 

% within 

kode_persuasi 

25,0% 75,0% 100,0% 

% within 

kode_adaptasi 

23,3% 18,6% 19,6% 

% of Total 4,9% 14,7% 19,6% 

sedang 

Count 23 92 115 

% within 

kode_persuasi 

20,0% 80,0% 100,0% 

% within 

kode_adaptasi 

76,7% 81,4% 80,4% 

% of Total 16,1% 64,3% 80,4% 

Total 

Count 30 113 143 

% within 

kode_persuasi 

21,0% 79,0% 100,0% 

% within 

kode_adaptasi 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 21,0% 79,0% 100,0% 

 

 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Errora 

Approx. 

Tb 

Approx. 

Sig. 

Nominal by 

Nominal 

Phi ,049   ,560 

Cramer's V ,049   ,560 

Interval by Interval Pearson's R ,049 ,088 ,579 ,563c 

Ordinal by Ordinal 
Spearman 

Correlation 

,049 ,088 ,579 ,563c 

N of Valid Cases 143    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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10. KEMAMPUAN ADAPTASI BERDASARKAN TAHAP KEPUTUSAN 

 

Crosstab 

 kode_adaptasi Total 

adaptif Adaptif 

sedang 

kode_keputusa

n 

baik 

Count 12 21 33 

% within 

kode_keputusan 

36,4% 63,6% 100,0% 

% within 

kode_adaptasi 

40,0% 18,6% 23,1% 

% of Total 8,4% 14,7% 23,1% 

sedang 

Count 18 92 110 

% within 

kode_keputusan 

16,4% 83,6% 100,0% 

% within 

kode_adaptasi 

60,0% 81,4% 76,9% 

% of Total 12,6% 64,3% 76,9% 

Total 

Count 30 113 143 

% within 

kode_keputusan 

21,0% 79,0% 100,0% 

% within 

kode_adaptasi 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 21,0% 79,0% 100,0% 

 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Errora 

Approx. 

Tb 

Approx. 

Sig. 

Nominal by 

Nominal 

Phi ,207   ,013 

Cramer's V ,207   ,013 

Interval by Interval Pearson's R ,207 ,093 2,512 ,013c 

Ordinal by Ordinal 
Spearman 

Correlation 

,207 ,093 2,512 ,013c 

N of Valid Cases 143    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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11. KEMAMPUAN ADAPTASI BERDASARKAN TAHAP IMPLEMENTASI 

Crosstab 

 kode_adaptasi Total 

adaptif Adaptif 

sedang 

kode_implementa

si 

baik 

Count 1 3 4 

% within 

kode_implementasi 

25,0% 75,0% 100,

0% 

% within kode_adaptasi 
50,0% 75,0% 66,7

% 

% of Total 
16,7% 50,0% 66,7

% 

sedang 

Count 1 1 2 

% within 

kode_implementasi 

50,0% 50,0% 100,

0% 

% within kode_adaptasi 
50,0% 25,0% 33,3

% 

% of Total 
16,7% 16,7% 33,3

% 

Total 

Count 2 4 6 

% within 

kode_implementasi 

33,3% 66,7% 100,

0% 

% within kode_adaptasi 
100,0% 100,0% 100,

0% 

% of Total 
33,3% 66,7% 100,

0% 

 

Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Errora 

Approx. 

Tb 

Approx. 

Sig. 

Nominal by 

Nominal 

Phi ,130   ,297 

Cramer's V ,130   ,297 

Interval by Interval Pearson's R -,097 ,074 -1,153 ,251c 

Ordinal by Ordinal 
Spearman 

Correlation 

-,113 ,075 -1,352 ,179c 

N of Valid Cases 143    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

12. KEMAMPUAN ADAPTASI BERDASARKAN TAHAP KONFIRMASI 
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Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 

Errora 

Approx. 

Tb 

Approx. 

Sig. 

Nominal by 

Nominal 

Phi ,039   ,641 

Cramer's V ,039   ,641 

Interval by Interval Pearson's R ,039 ,085 ,463 ,644c 

Ordinal by Ordinal 
Spearman 

Correlation 

,039 ,085 ,463 ,644c 

N of Valid Cases 143    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

 

Crosstab 

 kode_adaptasi Total 

adaptif Adaptif 

sedang 

kode_konfirma

si 

Baik 

Count 12 40 52 

% within 

kode_konfirmasi 

23,1% 76,9% 100,0% 

% within 

kode_adaptasi 

40,0% 35,4% 36,4% 

% of Total 8,4% 28,0% 36,4% 

sedang 

Count 18 73 91 

% within 

kode_konfirmasi 

19,8% 80,2% 100,0% 

% within 

kode_adaptasi 

60,0% 64,6% 63,6% 

% of Total 12,6% 51,0% 63,6% 

Total 

Count 30 113 143 

% within 

kode_konfirmasi 

21,0% 79,0% 100,0% 

% within 

kode_adaptasi 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 21,0% 79,0% 100,0% 
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