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ABSTRAK 

 

Fatmawati, Peni. 2019. Pelaksanaan Program Diniyah Di SDN Prambon 

Dagangan Madiun. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing Dr. Moh. Miftachul Choiri, M.A. 

Kata Kunci: Program dan Madrasah diniyah 

 

Salah satu faktor dilaksanakannya program diniyah di SDN Prambon 

Dagangan Madiun adalah dalam rangka memberi pembekalan pada siswa-siswi 

SDN Prambon terkait pembelajaran agama Islam secara lebih mendalam, karena 

tuntutan perkembangan zaman maka dari dilaksanakannya program diniyah ini 

diharapkan agar siswa-siswi SDN Prambon dapat memiliki karakter Islami. Selain 

itu program diniyah bertujuan untuk mengubah pandangan masyarakat bahwa 

siswa-siswi SDN Prambon itu tidak hanya pandai dalam pembelajaran umum saja, 

tetapi juga pandai dalam pendidikan agama Islam seperti halnya anak yang 

sekolah di madrasah ibtidaiyah. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan latar belakang 

dilaksanakannya program diniyah di SDN Prambon Dagangan Madiun; (2) 

mendeskripsikan proses pelaksanaan program diniyah di SDN Prambon Dagangan 

Madiun; dan (3) mendeskripsikan hasil dari pelaksanaan program diniyah di SDN 

Prambon Dagangan Madiun. 

Penelitian ini dilakukan di SDN Prambon Dagangan Madiun dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan 

data dari penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan 

dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang digunakan menurut Miles dan 

Huberman yaitu reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) latar belakang dilaksanakannya 

program diniyahberdasarkan aspek filosofis mengacu pada visi SDN Prambon 

yaitu terbentuknya manusia berakhlak mulia, berpengetahuan, cerdas dan mandiri 

yang berdasarkan IMTAQ dan IPTEK dapat diamati dariada siswa yang belum 

mampu menulis tulisan arab dengan baik dan benar, siswa merasa kesulitan dalam 

memahami dan merespon materi yang disampaikan oleh guru, dan rasa ingin tahu 

siswa yang masih sangat rendah. Berdasarkan aspek sosiologis ditandai dengan 

siswa mulai menarik diri pada pergaulan sosial dengan menjamurnya permainan 

game online dan kurang terjalinnya komunikasi yang baik dengan orang tua. 

Berdasarkan aspek psikologis yaitu kurangnya penyaluran bakat dan minat, 

kesempatan, cara belajar, dan motivasi siswa. (2) Pada proses pelaksanaan 

program diniyahberawal dari diterapkannya pembelajaran BTQ di sekolahan SDN 

Prambon, kepala sekolah berinisiatif untuk melaksanakan program diniyah 

sebagai ekstrakulikuler, melakukan pengarahan pada guru yang mengampu 

pelaksanaan program diniyah, merekrut guru baru, serta menimbang dan menilai 

pelaksanaan program diniyah yang diterapkan. (3) Hasil dari pelaksanaan program 

diniyah di SDN Prambon adalah karakter siswa lebih sopan pada guru, sudah 

muncul rasa toleransi dengan temannya, mereka bersikap disiplin dengan datang 

tepat waktu ke sekolah, dan sudah banyak menghafal kosa kata bahasa Arab. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
1
 

Pendidikan tersebut hakikatnya menuntut manusia agar hidup mandiri 

dan beradab yang sadar akan peraturan melalui proses tidak langsung dalam 

memahami materi, perubahan akhlak yang lebih baik, mengembangkan 

potensi peserta didik, dan keterampilan yang diperlukan peserta didik, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

Salah satu masalah dalam pendidikan yang kita hadapi saat ini adalah 

rendahnya kualitas pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan. 

Berbagai usaha telah dilakukan, antara lain melalui pelatihan dan 

peningkatan kualitas guru, penyediaan sarana prasarana pendidikan, dan 

peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator 

mutu pendidikan belum menunjukkan adanya peningkatan yang merata, 

sebagai sekolah, terutama sekolah di kota-kota sudah menunjukkan 

peningkatan mutu yang cukup baik, namun sebagian lainnya masih 

memprihatinkan. 

                                                            
1 UU Sisdiknas, Dasar Konsep Pendidikan Moral, (Bandung: Alfabeta, 2003), 1 
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Madrasah diniyah adalah satu lembaga pendidikan keagamaan pada 

jalur luar sekolah yang diharapkan mampu secara terus-menerus 

memberikan pendidikan agama Islam kepada anak didik yang tidak 

terpenuhi pada jalur sekolah yang diberikan melalui sistem klasikal serta 

menerapkan jenjang pendidikan
.2
 

Madrasah diniyah adalah lembaga pendidikan yang memberikan 

pendidikan dan pengajaran secara klasikal dalam pengetahuan agama Islam 

kepada pelajar bersama-sama sedikitnya berjumlah 10 orang atau lebih, 

diantaranya anak-anak yang berusia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) 

tahun.
3 

Posisi madrasah diniyah adalah sebagai penambah dan pelengkap 

dari sekolah pendidikan formal yang dirasa belum cukup untuk menyiapkan 

keberagaman anaknya sampai ketingkat yang memadai untuk mengarungi 

kehidupan kelak.
4
 

Menurut Dwi Istiyani, mengenai eksistensi madrasah diniyah sebagai 

entitas kelembagaan pendidikan keagamaan Islam di Indonesia menyatakan 

bahwa madrasah diniyah adalah lembaga pendidikan Islam yang banyak 

memberikan konstribusi bagi perkembangan pendidikan secara alamiah 

melalui proses akulturasi yang berjalan secara halus dan perlahan sesuai 

kebutuhan masyarakat sekitar.
5
 

                                                            
2 Departemen Agama RI. Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Madrasah Diniyah, 

(Jakarta: Depag, 2000), 7 
3 Ibid., 23 
4 Ibid., 
5 Dwi Istiyani, “Eksistensi Madrasah Diniyah Sebagai Entitas Kelembagaan Pendidikan 

Keagamaan Islam Di Indonesia”. Jurnal Edukasi Islamika. Vol 2 No. 1, 2017, 151 
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Pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa madrasah 

diniyah adalah suatu lembaga pendidikan non formal yang memberikan 

konstribusi pengajaran bagi perkembangan pendidikan agama Islam kepada 

anak didik sebagai penambah dan pelengkap kekurangan yang ada pada 

sistem pendidikan formal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. 

Dilaksanakannya program diniyah di SDN Prambon merupakan 

aktualisasi pembelajaran agama Islam dalam pembentukan kompetensi serta 

karakter siswa. Hal ini menuntut keaktifan guru dalam menumbuh 

kembangkan berbagai kegiatan sesuai dengan rencana pelaksanaan 

pendidikan yang telah diprogramkan, guru harus dapat mengambil 

keputusan atas dasar penilaian yang tepat, penguasaan prinsip-prinsip 

pembelajaran, pemilihan metode dan penggunaan media pembelajaran. 

Perjuangan memasukkan pengajaran agama dalam sistem pendidikan 

nasional berhasil setelah diungkapkan dalam UU SISDIKNAS No. 20 

Tahun 2003 yang disahkan presiden pada tanggal 8 Juli 2003. Undang-

undang ini mengakui kehadiran pendidikan keagamaan sebagai salah satu 

jenis pendidikan umum, kejuruan, profesi, vokasi, dan khusus.
6
 

Pembaharuan program ini diperlukan dan merupakan keharusan dalam 

suatu sistem pendidikan agar pendidikan tetap relevan dengan tuntutan 

zaman. Sedemikian pentingnya pembaharuan kurikulum, sehingga ada 

ungkapan mengatakan bahwa kurikulum disusun untuk diubah dan terus 

                                                            
6 Departemen Agama RI, Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional, …, 66-67 
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disempurnakan. Hanya dengan demikian, maka kurikulum akan selalu 

dinamis dan mengikuti perkembangan zaman.
7
 

SDN Prambon didirikan pada tahun 1982 di Jl. Sekolahan No. 107 di 

Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. SDN Prambon telah melakukan 

pengembangan program sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Hal 

yang dilakukan antara lain melalui penyelenggaraan pendidikan diniyah 

yaitu melaksanakan pembelajaran pelajaran Bahasa Arab, Sejarah 

Kebudayaan Islam, Akidah Akhlak dan BTQ yang dimulai dari tahun 2014. 

Pelaksanaan pembelajaran tersebut merupakan bentuk pengenalan pada 

peserta didik dan untuk mengubah pandangan masyarakat bahwa siswa-

siswi SDN Prambon tidak hanya pandai dalam pembelajaran umum tetapi 

juga pandai dalam pendidikan agama Islam dengan dilaksanakannya 

program diniyah sebagai ekstrakulikuler sekolah.
8
 

Peneliti mengangkat penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Program 

Diniyah Di SDN Prambon Dagangan Madiun”, karena pertama melihat 

fenomena pelaksanaan pembelajaran diniyah pada pendidikan sekolah dasar, 

yaitu melaksanakan program diniyah di SDN Prambon. Hal ini tentu akan 

menimbulkan masalah bagi guru atau satuan pendidikan yang selama ini 

hanya sebagai pelaksana, dengan melakukan pengarahan pada guru yang 

akan mengampu pendidikan diniyah tersebut terkait kemampuan guru dalam 

penguasaan materi dan metode pembelajaran untuk mengantarkan para 

                                                            
7 Dedi Supriadi, Membangun Bangsa melalui Pendidikan, (Bandung: Rosdakarya, 2004), 

173 
8 Wawancara dengan Ibu Aprilia Rania A, SPd.I. guru PAI di SDN Prambon pada hari 

Jum’at, 01 Maret 2019 
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siswa dalam mencapai kompetensi yang diharapkan dan juga merekrut guru 

baru sesuai dengan bidang yang diajarkan. 

Pada konteks pelaksanaan program diniyah, peneliti memilih tempat 

penelitian di SDN Prambon Dagangan Madiun, karena pertama sekolah 

telah menerapkan program diniyah dalam pembelajarannya. Kedua, sekolah 

SDN Prambon Dagangan Madiun ini merupakan sekolah yang sedang 

berkembang, sehingga mampu untuk bersaing dengan sekolah-sekolah lain 

supaya lebih baik dan lebih maju. Ketiga, keinginan sekolah untuk 

memenuhi kebutuhan pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi 

masyarakat setempat. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini difokuskan 

pada Pelaksanaan Program Diniyah di SDN Prambon Dagangan Madiun. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Apa yang melatarbelakangi dilaksanakannya program diniyah di SDN 

Prambon Dagangan Madiun? 

2. Bagaimana proses pelaksanaan program diniyah di SDN Prambon 

Dagangan Madiun? 

3. Bagaimana hasil dari pelaksanaan program diniyah di SDN Prambon 

Dagangan Madiun? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Mendeskripsikan latar belakang dilaksanakannya program diniyah di 

SDN Prambon Dagangan Madiun. 

2. Mendeskripsikan proses pelaksanaan program diniyah di SDN 

Prambon Dagangan Madiun. 

3. Mendeskripsikan hasil dari pelaksanaan program diniyah di SDN 

Prambon Dagangan Madiun. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari terlaksananya penelitian terkait dengan 

pelaksanaan program diniyah di SDN Prambon Dagangan Madiun sebagai 

berikut: 

1. Secara Teoritis 

a. Untuk menambah khasanah akademik dan wawasan dalam ilmu 

pendidikan bagi peneliti dan pembaca. 

b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran bagi para praktisi yang berkecimpung 

dalam dunia pendidikan. 
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2. Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan 

program diniyah di SDN Prambon Dagangan Madiun. 

b. Bagi Guru 

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan 

pengetahuan terkait usaha-usaha yang perlu dilakukan dalam 

pelaksanaan program diniyah di SDN Prambon Dagangan 

Madiun. 

c. Bagi Lembaga Pendidikan 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam 

perencanaan, pelaksanaan, inovasi, evaluasi dan pengambilan 

kebijakan terkait program diniyah yang diterapkan guna 

meningkatkan prestasi belajar dan pengembangan karakter siswa 

bagi lembaga pendidikan di SDN Prambon Dagangan Madiun. 

F. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini dijabarkan 

dalam 5 (lima) bab yang saling berkaitan erat, yaitu: 

BAB I merupakan pendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai gambaran 

umum untuk meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 
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BAB II merupakan telaah hasil penelitian terdahulu dan kajian teori. 

Telaah hasil penelitian terdahulu tentang penelusuran terhadap penelitian-

penelitian yang telah ada dan relevan dengan fokus penelitian. Kajian teori 

yang berisi tentang Undang-undang pendidikan mengenai pendidikan 

keagamaan, pengertian dari program, pengertian madrasah diniyah,  bentuk-

bentuk madrasah diniyah, dan dasar pengembangan kurikulum di sekolah. 

BAB III merupakan metode penelitian, meliputi: pendekatan dan jenis 

penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, 

prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan 

data, dan tahap-tahap penelitian. 

BAB IV merupakan bab temuan penelitian. Bab ini berisi uraian 

tentang data umum dan data khusus. Data umum memuat deskripsi tentang 

gambaran-gambaran umum tentang sejarah berdirinya SDN Prambon 

Dagangan Madiun, visi, misi, serta letak geografis sekolah. Sedangkan data 

khusus berisi tentang temuan yang diperoleh dari pengamatan dan hasil 

wawancara serta dokumentasi lainnya yang terkait dengan rumusan 

masalah. 

BAB V merupakan bab pembahasan. Bab ini berisi gagasan-gagasan 

peneliti terkait pola-pola, kategori, posisi temuan terhadap temuan-temuan 

terdahulu, penafsiran, dan penjelasan dari data pelaksanaan program diniyah 

di SDN Prambon Dagangan, Madiun. 

BAB VI merupakan bab penutup. Bab ini berfungsi mempermudah 

pembaca dalam mengambil inti sari hasil penelitian dan saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

DAN KAJIAN TEORI 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Disamping memanfaatkan berbagai teori yang relevan, penulis 

melakukan pengamatan terkait penelitian terdahulu, ternyata ada beberapa 

skripsi yang berhubungan dengan penulisan skripsi penulis, antara lain:  

1. Tesis yang ditulis oleh Anis Fauzi, Fakultas Agama Islam (Tarbiyah) 

IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, (2016) yang berjudul 

"Pelaksanaan Pendidikan Madrasah Diniyah Di Kota Serang". Tesis 

ini menyimpulkan sebagai berikut: a). Kebijakan wajib belajar 

pendidikan diniyah diperuntukkan bagi setiap warga kota Serang 

muslim yang akan menempuh jenjang pendidikan SMP/MTs. b). 

Setiap siswa muslim yang telah berusia 6 sampai 12 tahun, dan akan 

melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP/MTs, harus dibuktikan 

dengan kepemilikan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah/Diniyah 

dalam bentuk syahadah atau sertifikat diniyah. c). Faktor pendukung 

implementasi PERDA diniyah di kota Serang yaitu adanya dukungan 

masyarakat, ilmuwan, akademisi, dan tokoh masyarakat kota Serang. 

Faktor penghambatnya yaitu PERDA diniyah belum disosialisasikan 

secara maksimal, sehingga masyarakat kota Serang belum mendapat 

kepastian hukum dengan telah diterbitkannya PERDA tersebut.
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Telaah pustaka di atas terdapat perbedaan dengan penelitian sekarang 

yaitu untuk penelitian terdahulu membahas tentang pelaksanaan pendidikan 

madrasah diniyah di kota Serang terkait pelaksanaan PERDA diniyah yang 

membutuhkan peninjauan kembali mengenai rumusan tujuan strategis dan 

pembenahan mutu pendidikan untuk penyesuaian tuntutan sejalan dengan 

perkembangan budaya bangsa yang semakin kompleks. Sedangkan 

penelitian sekarang membahas tentang pelaksanaan program diniyah 

sebagai ekstrakulikuler di SDN Prambon Dagangan Madiun. 

B. Kajian Teori 

1. Undang-undang Mengenai Pendidikan Keagamaan 

Dasar hukum adalah dasar-dasar pelaksanaan pendidikan agama 

yang berasal dari peraturan perundang-undangan secara langsung 

ataupun tidak langsung. Sedangkan dalam pelaksanaan pendidikan 

agama secara yuridis meliputi pandangan-pandangan hidup yang asasi 

sampai pada dasar yang bersifat operasional. Adapun dasar-dasar 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 55 tahun 2007 

tentang pendidikan agama dan keagamaan. Payung hukum 

operasional pelaksanaan pendidikan agama dan keagamaan di 

pondok pesantren ini merupakan realisasi ketentuan pasal 12 
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ayat (4), pasal 30 ayat (5), dan pasal 37 ayat (3) undang-undang 

nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional.
9
 

b. Peraturan departemen agama tentang madrasah diniyah: 

1). Madrasah diniyah adalah lembaga pendidikan dan 

pengajaran secara klasikal dalam pengetahuan agama 

Islam, sedikitnya berjumlah 10 orang atau lebih diantara 

anak usia 7 sampai 20 tahun. 

2). Pendidikan dan pengajaran pada madrasah diniyah 

bertujuan memberikan tambahan dan pendalaman 

pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar yang 

merasa kurang menerima pelajaran agama di sekolah 

umum. 

3). Madrasah diniyah ada 3 (tiga) tingkatan yakni madrasah 

diniyah awwaliyah, diniyah wustha, dan diniyah ulya.
10

 

c. Dasar Operasional, yaitu UU RI No. 20 tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional bab V bagian kesembilan tentang 

pendidikan keagamaan pasal 30 ayat 1-5: 

1). Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah 

dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

                                                            
9 Pasal 12 ayat (4), pasal 30 ayat (5), dan pasal 37 ayat (3) undang-undang nomor 20 

tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. 
10 Departemen agama, draf penyelenggaraan madrasah diniyah, (Jakarta: Direktorat 

pendidikan diniyah dan pesantren dirjen pendidikan Islam depag RI, 2006), 3 
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2). Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta 

didik menjadi anggota masyarakat yang memadai dan 

mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau 

menjadi ahli ilmu agama. 

3). Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur-

jalur pendidikan formal, non formal, dan informal. 

4). Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, 

pesantren, prasmanan, pabhaja semenara, dan bentuk lain 

yang sejenis. 

5). Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) 

diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
11

 

d. UU No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ini 

sekaligus menggantikan UU No. 4 Tahun 1950 dan UU No. 12 

Tahun 1945. Undang-undang berisi penegasan definitif tentang 

madrasah yang lebih operasional dan dimasukkan dalam 

kategori sekolah tanpa menghilangkan karakter keagamaannya. 

Melalui upaya ini madrasah berkembang secara terpadu dalam 

sistem pendidikan.
12

 

e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia No. 23 Tahun 2017 tentang hari sekolah pada pasal 5 

                                                            
11 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. 
12 Maksum, Madrasah Sejarah dan Perkembangannya, …, 131-133 
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ayat (1) berbunyi, “ Hari sekolah digunakan bagi peserta didik 

untuk melaksanakan kegiatan intrakulikuler, kokurikuler, dan 

ekstrakulikuler”. Pada ayat (5) menyatakan bahwa kegiatan 

ekstrakulikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

kegiatan di bawah bimbingan dan pengawasan sekolah yang 

bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, 

kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta 

didik secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan 

pendidikan. Pada ayat (6) menyatakan bahwa kegiatan 

ekstrakulikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk 

kegiatan krida, karya ilmiah, latihan olah bakat/ olah minat, dan 

keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Dan pada ayat (7) yang menyatakan bahwa kegiatan 

keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi 

aktivitas keagamaan meliputi madrasah diniyah, pesantren kilat, 

ceramah keagamaan, katekisasi, retreat, baca tulis al-qur’an dan 

kitab suci lainnya.
13

 

 

 

 

 

                                                            
13 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2017 

tentang Hari Sekolah. 
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2. Program Madrasah Diniyah 

Program adalah suatu rencana yang melibatkan berbagai unit 

yang berisi kebijakan dan rangkaian yang harus dilakukan dalam 

kurun waktu tertentu.14 

Kata “Madrasah” dalam bahasa Arab adalah bentuk kata 

keterangan tempat (zharaf makan) dari akar kata “darasa”. Secara 

harfiah “Madrasah” diartikan sebagai tempat belajar para pelajar, atau 

tempat untuk memberikan pelajaran. Dari akar kata “darasa” juga bisa 

diturunkan kata “midras” yang mempunyai arti buku yang dipelajari 

atau tempat belajar. Kata “al-midras” juga diartikan sebagai rumah 

untuk mempelajari kitab Taurat.15 

Dari kedua bahasa tersebut, kata “Madrasah” mempunyai arti 

sekolah. Pada mulanya kata sekolah itu sendiri bukan berasal dari 

bahasa Indonesia, melainkan dari bahasa asing, yaitu school atau 

scola. 

Madrasah diniyah dilihat dari struktur bahasa Arab berasal dari 

dua kata madrasah dan al-din. Kata Madrasah dijadikan nama tempat 

dari asal kata darosa yang berarti belajar. Jadi, madrasah mempunyai 

makna belajar, sedangkan al-din  dimaknai dengan keagamaan. Dari 

                                                            
14 Suharsini Arikunto & Safruddin, Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Teoritis 

Praktis Bagi Praktisi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 15 
15 A.W. Munawwir, Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 300 
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dua struktur kata tersebut, maka madrasah diniyah berarti tempat 

belajar masalah keagamaan, dalam hal agama Islam.16 

Madrasah diniyah adalah satu lembaga pendidikan keagamaan 

pada jalur luar sekolah yang diharapkan mampu secara terus menerus 

memberikan pendidikan agama Islam kepada anak didik yang tidak 

terpenuhi pada jalur sekolah yang diberikan melalui sistem klasikal 

serta menerapkan jenjang pendidikan.17 

Madrasah diniyah adalah lembaga pendidikan yang memberikan 

pendidikan dan pengajaran secara klasikal dalam pengetahuan agama 

Islam kepada pelajar bersama-sama sedikitnya berjumlah 10 orang 

atau lebih, diantaranya anak-anak yang berusia 7 (tujuh) sampai 18 

(delapan belas) tahun.18 

Posisi madrasah diniyah adalah sebagai penambah dan 

pelengkap dari sekolah pendidikan formal yang dirasa belum cukup 

untuk menyiapkan keberagaman anaknya sampai ketingkat yang 

memadai untuk mengarungi kehidupan kelak.19 

Pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

madrasah diniyah adalah suatu lembaga pendidikan non formal yang 

memberikan pengajaran tentang pendidikan agama Islam kepada anak 

                                                            
16 Headri Amin, Peningkatan Mutu Terpadu Pesantren dan Madrasah Diniyah, (Jakarta: 

Diva Pustaka, 2004), 14 
17 Departemen Agama RI. Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Madrasah 

Diniyah, (Jakarta: Depag, 2000), 7 
18 Ibid., 23 
19 Ibid., 
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didik sebagai penambah dan pelengkap kekurangan yang ada pada 

sistem pendidikan formal. 

Pelaksanaan program madrasah diniyah di SDN Prambon 

merupakan aktualisasi pembelajaran agama Islam dalam pembentukan 

kompetensi serta karakter siswa. Hal ini menuntut keaktifan guru 

dalam menumbuhkan kembangkan berbagai kegiatan sesuai dengan 

rencana pelaksanaan pendidikan yang telah diprogramkan, guru harus 

dapat melaksanakan program diniyah sesuai yang direncanakan dan 

mengambil keputusan atas dasar penilaian yang tepat, penguasaan 

prinsip-prinsip pembelajaran, pemilihan metode dan penggunaan 

media pembelajaran. 

Penilaian itu akan menunjukkan apakah tujuan pelaksanaan 

program diniyah ini terlaksana dengan baik atau sebaliknya. Hal ini 

bisa kita ketahui dari hasil belajarnya setelah diterapkannya program 

diniyah ini. Dalam KBBI hasil memiliki arti sesuatu yang diadakan 

oleh usaha.
20

 

Bloom membagi hasil belajar dalam tiga ranah, yakni ranah 

kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotoris. Adapun lebih jelasnya 

sebagai berikut: 

a. Ranah kognitif, ranah ini berkenaan dengan hasil belajar 

intelektual yang terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan, 

pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. 

                                                            
20 Tim Penyusun Pusat Bahasa (Mendikbud), Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, Ed 3, cet 4, 2007), 408 
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b. Ranah afektif, ranah ini berkenaan dengan sikap dan nilai. Tipe 

hasil belajar afektif tampak pada siswa dalam berbagai tingkah 

laku seperti perhatiannya terhadap pelajaran, disiplin, motivasi 

belajar, menghargai guru, kebiaasaan belajar dan hubungan 

sosial. 

c. Ranah psikomotorik, Hasil belajar psikomotorik tampak dalam 

bentuk keterampilan (skill) dan kemampuan bertindak 

individu.
21

 

Seiring perkembangan pendidikan, madrasah senantiasa 

meningkatkan kualitas dengan memiliki keunggulan dan memadukan 

pengajaran pendidikan, serta moralitas luhur. Pengajaran bahasa asing 

(Arab-Inggris), ilmu umum dan agama yang dikaji dan dikembangkan 

secara inovatif.22 

3. Bentuk-bentuk Madrasah Diniyah 

Pendirian madrasah diniyah mempunyai latar belakang 

tersendiri dan kebanyakan didirikan atas perorangan yang semata-

mata untuk ibadah, maka sistem yang digunakan tergantung kepada 

latar belakang pendiri dan pengasuhnya, sehingga pertumbuhan 

madrasah diniyah di Indonesia mengalami sedemikian banyak ragam 

dan coraknya. 

                                                            
21 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 

117 
22 Nanang Fathurrohman, Pendidikan Madrasah Berbasis Enterpreneuship, (Depok: 

Lentera Hati Pustaka, 2012), 37-38 
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Pendidikan diniyah terdiri atas 3 tingkatan, yakni kelas I sampai 

kelas VI (diniyah ula), kelas VII, VIII, IX (diniyah wustho) dan kelas 

X, XI, XII (diniyah ‘ulya). Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) 

adalah satuan pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang 

menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat dasar. Tingkatan 

kedua, Madrasah Diniyah Wustho (MDW) adalah satuan pendidikan 

keagamaan jalur sekolah yang menyelenggarakan pendidikan agama 

Islam tingkat menengah pertama sebagai pengembangan pengetahuan 

yang diperoleh pada Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA). Dan 

tingkatan ketiga, Madrasah Diniyah ‘Ulya (MDU) adalah satuan 

pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang menyelenggarakan 

pendidikan agama Islam tingkat menengah atas dengan melanjutkan 

dan mengembangkan pendidikan Madrasah Diniyah Wustho 

(MDW).23 

4. Dasar Pengembangan Kurikulum Di Sekolah SDN Prambon 

Dagangan Madiun 

Kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan isi dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan belajar di sekolah. Definisi tersebut secara 

tidak langsung menggambarkan bahwa kurikulum adalah segala 

bentuk aktivitas sekolah yang dapat mengembangkan potensi peserta 

didik baik sebagai produk, program, materi pelajaran, pengalaman 

                                                            
23 Asrori Muhammad, Pengembangan Kurikulum Bahasa Arab di Pesantren, (Malang: 

UIN Maliki Press, 2013), 75 
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peserta didik, serta berbagai hal yang tidak hanya terbatas pada 

kegiatan belajar mengajar.
24

 

Salah satu pegangan dalam pengembangan kurikulum ialah 

prinsip-prinsip yang dirumuskan oleh Raplh Tyler, yang ditentukan 

oleh 4 faktor yaitu : 

a. Falsafah bangsa, masyarakat, sekolah dan guru-guru (aspek 

filosofis). 

b. Harapan dan kebutuhan masyarakat (orang tua, kebudayaan 

masyarakat, pemerintah, agama, ekonomi, dan sebagainya) 

(aspek sosiologis). 

c. Hakikat anak antara lain taraf perkembangan fisik, mental, 

psikologis, emosional, sosial serta cara anak belajar (aspek 

psikologis). 

d. Hakikat pengetahuan atau disiplin ilmu (bahan pelajaran)
25

  

Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum di atas harus 

memerhatikan beberapa aspek yang disesuaikan dengan latar belakang 

siswa. Adapun yang perlu diperhatikan adalah: 

Dari aspek filosofis. Aspek ini berdasarkan hasil berfikir secara 

mendalam, analitis, logis, dan sistematis dalam memecahkan masalah-

masalah pendidikan dan sebelum dilakukan pengembangan kurikulum 

dengan merencanakan harus terlebih dahulu, mendapatkan pembinaan, 

                                                            
24 Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 

182. 
25 Nasution, Kurikulum dan Pengajaran (Bandung; Bumi Aksara, 2009), 6 
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dilaksanakan suatu kurikulum dengan memperhatikan kemampuan 

masyarakat, sekolah, dan guru. 

Aspek sosiologis. Faktor lingkungan baik tempat tinggal dan 

sekolah mempengaruhi diri siswa. Berangkat dari latar belakang 

lingkungan ini akan melahirkan karakter yang berbeda-beda pada diri 

siswa disini fungsi pengembangan kurikulum merubah karakter siswa 

menjadi lebih baik lagi. 

Aspek psikologis. Pengembangan kurikulum ini berfungsi 

mengenai alat, minat, dan kebutuhan yang dimiliki siswa dari sini 

guru membantu dalam menguraikan bakat tersebut sesuai dengan 

bidang yang diminati sehingga kemampuannya bisa berkembang 

dengan baik. Selain itu pengembangan kurikulum ini berpusat pada 

tingkah laku siswa yang disesuaikan dengan taraf perkembangan diri 

siswa sehingga apa yang dipelajari siswa itu bisa bermanfaat untuk 

kebutuhan masyarakat. 

Pengembangan kurikulum menunjukkan suatu kegiatan 

menghasilkan suatu alat atau cara baru, namun penilaian dan 

penyempurnaan terhadap alat atau cara tersebut tetap dilakukan. 

Ruang lingkup pengembangan kurikulum meliputi penyusunan 

kurikulum, pelaksanaan kurikulum di sekolah, evaluasi kurikulum 

(metode pembelajaran, pengembangan alat pembelajaran, dan media), 

dan penyempurnaan kurikulum dari hasil evaluasi. 
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Dalam konteksnya, Tita Lestari mengemukakan tentang siklus 

manajemen kurikulum yang terdiri dari empat tahap berikut: 

1. Tahap perencanaan: meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 

a). analisis kebutuhan, b). menentukan desain, c). membuat 

rencana induk yang terdiri dari pengembangan, pelaksanaan, dan 

penilaian. 

2. Tahap pengembangan: meliputi langkah sebagai berikut: a). 

perumusan rasional atau dasar pemikiran, b). perumusan visi, 

misi dan tujuan, c). pemilihan sumber, alat, dan sarana belajar. 

3. Tahap pelaksanaan: meliputi langkah-langkah: a). penyusunan 

rencana dan program pembelajaran, b). penjabaran materi, c). 

penyedia sarpras. 

4. Tahap penilaian, terutama untuk melihat sejauh mana kekuatan 

dan kelemahan dari kurikulum yang dikembangkan, baik bentuk 

penelitian formatif maupun sumatif.
26

 

 

                                                            
26 Din Wahyuddin, Manajemen Kurikulum, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 18-19 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan pada analisis 

terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan 

menggunakan logika ilmiah.
27

 Jenis penelitiannya adalah studi kasus. Kasus 

dalam penelitian ini adalah pelaksanaan program diniyah di SDN Prambon 

Dagangan Madiun. 

B. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini peneliti sebagai instrumen kunci, yaitu sebagai 

perancang penelitian, pengumpul data, penganalisis data, dan pembuat 

kesimpulan. Disini peneliti ikut masuk dalam objek penelitian tetapi hanya 

sekedar mengamati tidak ikut campur dalam proses membentuk karakter 

siswa. Serta kehadiran peneliti dilokasi penelitian, diketahui statusnya oleh 

informan atau subyek. 

Teknik penelitian yang digunakan adalah teknik purposif dengan 

informan kuncinya adalah Kepala Sekolah, guru, dan siswa. Kehadiran 

peneliti untuk mempererat hubungan dengan informan. Penelitian ini 

disamping menggunakan instrumen utama juga menggunakan alat bantu 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

                                                            
27 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011)" 81. 
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C. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian di SDN 

Prambon Dagangan Madiun karena didasarkan pada beberapa 

pertimbangan. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian karena SDN 

Prambon Dagangan Madiun melaksanakan program diniyah pada 

pembelajaran umum yang bertujuan menanamkan nilai agama sehingga 

akan membentuk karakter siswa yang lebih baik dan akan meningkatkan 

mutu sekolah pula. 

Pilihan terhadap sekolah SDN Prambon Dagangan Madiun 

berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: 

1. SDN Prambon memiliki sudut pandang yang baik dalam hal 

penanaman moral siswa. 

2. Siswa-siswi di SDN Prambon Dagangan Madiun sering mengikuti dan 

memenangkan beberapa macam perlombaan. 

3. Partisipasi guru memberikan motivasi siswa-siswi untuk mengenali 

bakat dan minat siswa. 

D. Data dan Sumber Data 

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah 

kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen 

dan lain-lain.
28

 Data merupakan bahan keterangan tentang sesuatu obyek 

                                                            
28 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2009), 157 
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penelitian.
29

 Data yang dimaksud adalah sejumlah data atau keterangan yang 

digunakan sebagai sumber atau bahan dalam pengambilan keputusan. 

Sedangkan yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek dari mana 

data-data dapat diperoleh. Sumber data bisa berupa benda bergerak atau 

proses tertentu.
30

 

Terkait dengan sumber data, terdapat dua sumber data yakni sebagai 

berikut: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer disebut juga data asli yang diperoleh dari 

hasil wawancara dengan informan. Sumber data ini diperoleh dari 

Kepala Sekolah, guru, dan siswa. Dari sumber data primer ini 

diperoleh data mengenai latar belakang dilaksanakannya program 

diniyah di SDN Prambon Dagangan Madiun, proses pelaksanaan 

program diniyah di SDN Prambon Dagangan Madiun, dan hasil dari 

adanya pelaksanaan program diniyah di SDN Prambon Dagangan 

Madiun. 

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari perpustakaan, dokumen pribadi, 

dokumen resmi sekolahan, arsip atau dari laporan-laporan penelitian 

                                                            
29 Ibid., 105 
30 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta Rineka 

Cipta, 1997), 107 
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terdahulu. Data sekunder disebut juga data tersedia.
31

 Data yang 

dihasilkan dalam penelitian ini diantaranya adalah: 

a. Sejarah berdirinya SDN Prambon Dagangan Madiun 

b. Visi dan misi SDN Prambon Dagangan Madiun 

c. Struktur Organisasi SDN Prambon Dagangan Madiun 

d. Data guru dan siswa SDN Prambon Dagangan Madiun 

e. Prestasi yang diperoleh SDN Prambon Dagangan Madiun 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan  

wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

1. Teknik wawancara 

Wawancara adalah salah satu alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian kualitatif. Wawancara memungkinkan 

peneliti mengumpulkan data yang beragam dari pada responden dalam 

situasi dan konteks. Meskipun demikian, wawancara perlu digunakan 

dengan hati-hati karena perlu di triangulasi dengan data lain. Disini 

saya akan menggunakan wawancara secara terbuka. Wawancara 

terbuka adalah wawancara yang dilakukan dengan tidak merahasiakan 

informasi mengenai narasumbernya dan juga memiliki pertanyaan-

pertanyaan yang tidak terbatas atau tidak terikat jawabnnya. 

                                                            
31 Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: 

Ghalian Indonesia, 2007), 82 
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Contohnya adalah wawancara yang meminta narasumber untuk 

memberi penjelasan lengkap mengenai suatu hal. 

Seorang peneliti tidak melakukan wawancara berdasarkan 

jumlah pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dengan mendetail 

melainkan dengan pertanyaan yang umum yang kemudian didetailkan 

dan dikembangkan melalui wawancara atau setelah melakukan 

wawancara untuk melakukan wawancara berikutnya. 

Mungkin ada sejumlah pertanyaan yang telah dipersiapkan 

sebelum melakukan wawancara (sering disebut pedoman wawancara), 

tetapi pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak terperinci dan bertanya 

dengan pertanyaan terbuka. 

Dalam tahap wawancara ini, peneliti akan melakukan 

wawancara bertahap: 

a. Kepala sekolah, yaitu untuk mendapatkan informasi tentang 

dilaksanakannya program diniyah, latar belakang 

dilaksanakannya program diniyah, dan faktor pendukung dan 

penghambat dari dilaksanakannya program diniyah di SDN 

Prambon. 

b. Guru kelas, yaitu untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan 

pembelajaran setelah dilaksanakannya program diniyah. 

c. Siswa, yaitu untuk mendapatkan informasi tentang 

dilaksanakannya program diniyah. 
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2. Observasi 

Menurut S. Margono observasi diartikan sebagai pengamatan 

dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada 

objek penelitian" Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap 

objek ditempat atau berlangsungnya peristiwa.
32

 

Observasi dalam penelitian ini dilakukan saat proses belajar 

mengajar dengan tujuan mengetahui permasalahan yang dihadapi 

dalam pelaksanaan program diniyah dan bagaimana langkah yang 

diambii untuk mengatasi permasalahan tersebut. 

3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data 

yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah 

dan bukan berdasarkan perkiraan. 

Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk 

mendapatkan data berupa foto-foto kegiatan pernbelajaran dikelas, 

sejarah berdirinya sekolah, letak geografis sekolah. visi dan misi 

sekolah, keadaan guru dan siswa, keadaan sarana dan prasarana 

sekolah. 

 

 

                                                            
32  S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK, (Jakarta: PT. 

Tineka Cipta, 2007), 159 
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F. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyususn secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

lain-lain, sehingga dapat mudah dipahami dan informasikan kepada orang 

lain. 

Teknik analisis data kualitatif, menurut Miles dan Huberman, 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: 

1. Tahap Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya sangat banyak, 

untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila 

diperlukan. 

2. Tahap Penyajian Data 

Pada penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. 

Penyajian datanya adalah dengan teks yang bersifat naratif. 
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3. Tahap Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Tahap ini adalah suatu tahap dimana peneliti menarik 

kesimpuan dari temuan data tersebut. Hal ini adalah interpretasi 

peneliti atas temuan dari suatu wawancara atau sebuah dokumen. 

Setelah kesimpulan diambil, apabila kesimpulan yang diambil pada 

tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat 

peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan 

yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Setelah 

tahap tiga ini dilakukan, maka peneliti telah memiliki temuan 

penelitian berdasarkan analisis data yang telah dilakukan terhadap 

suatu hasil wawancara atau sebuah dokumen tersebut.
33

 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep yang diperbarui dari konsep 

kesahihan (validitas) dan keterandalan (reliabilitas). Validitas adalah 

kebenaran dan kejujuran sebuah deskripsi, kesimpulan, penjelasan, dan 

segala jenis laporan. Sedangkan reliabilitas yaitu sejauh mana temuan-

temuan penelitian dapat direplikasi. Andai dilakukan ulang. maka hasilnya 

akan tetap sama.
34

 Adapun teknik yang dilakukan adalah: 

1. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik triangulasi yang paling 

                                                            
33 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2017), 134-142 
34 Chaedar Alwasilah, Pokok Kualitatif, (Bandung: Bumi Pustaka Jaya, 2011), 125 
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banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber yang lain.
35

 

Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi metode yaitu 

penggunaan metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode 

wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini, peneliti 

melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode 

observasi pada saat wawancara dilakukan.
36

 

2. Menggunakan bahan referensi yang dimaksud adalah pendukung 

untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam 

laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu 

dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen auntentik, sehingga 

menjadi lebih dapat dipercaya.
37

 

3. Mengadakan Member Check adalah proses pengecekan data yang 

diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuannya adalah untuk 

mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang 

diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati 

oleh para pemberi data berarti datanya tersebut merupakan data yang 

valid, sehingga semakin kredibel atau dipercaya, tetapi apabila data 

yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak 

disepakati oleh pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka 

                                                            
35 Lexy, J Meloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2009), 329-330 
36 Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2009), 144 
37 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2017), 192-193 
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peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan 

apa yang diberikan oleh pemberi data.
38

 

H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap dalam penelitian ini ada 3 tahapan dan ditambah dengan 

tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. 

Tahap-tahap penelitian tersebut adalah: 

1. Tahap pra lapangan, meliputi: menyusun rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan. menjajagi dan 

menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informasi, 

menyiapkan perlengkapan penelitian dan persoalan etika penelitian. 

2. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: memahami latar penelitian 

dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

3. Tahap analisis data yang meliputi: analisis selama dan setelah 

pengumpulan data. 

4. Tahap penulisan hasil laporan penelitian. 

 

                                                            
38 Ibid., 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya SDN Prambon Dagangan Madiun 

SDN Prambon Dagangan Madiun adalah sekolah yang berdiri di 

tengah masyarakat kecamatan Dagangan kabupaten Madiun yang 

diharapkan mampu membawa perubahan di tengah derasnya arus 

globalisasi dan modernisasi. SDN Prambon Dagangan Madiun berdiri 

pada tanggal 19 November 1982 di desa Prambon, Jalan Sekolahan 

No. 107 RT. 03 RW. 01, dusun Krajan, desa Prambon, kecamatan 

Dagangan, kabupaten Madiun. 

Pertama sekolah SDN Prambon dijadikan 2 sekolahan, yaitu 

SDN 1 Prambon yang dipimpin oleh Bapak Isnomo dan SDN 2 

Prambon dikepalai oleh bapak Suhadi. Namun pada tahun 2002 SDN 

Prambon dirubah menjadi 1 sekolahan SDN Prambon yang dikepalai 

oleh ibu Kustini dan sekarang dikepalai oleh bapak Dugel Kustanto, 

M.Pd. 

2. Visi, Misi, dan Tujuan SDN Prambon Dagangan Madiun 

a. Visi SDN Prambon Dagangan Madiun 

SDN Prambon Dagangan Madiun memiliki visi 

“Terbentuknya manusia berakhlaq mulia, berpengetahuan, 

cerdas, terampil dan mandiri yang berdasarkan IMTAQ 

dan IPTEK”. 
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b. Misi SDN Prambon Dagangan Madiun 

Adapun misi SDN Prambon Dagangan Madiun adalah 

sebagai berikut: 

1). Mengintensifkan KBM. 

2). Meningkatkan latihan-latihan baik intrakurikuler maupun 

ekstrakurikuler. 

3). Melakukan ajaran Agama dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Tujuan SDN Prambon Dagangan Madiun 

Adapun tujuan SDN Prambon Dagangan Madiun adalah 

menyiapkan anak berpendidikan yang beriman dan bertaqwa 

kepada Allah SWT serta dapat memasuki ke jenjang sekolah 

yang lebih tinggi. 

3. Struktur Organisasi SDN Prambon Dagangan Madiun 

Struktur organisasi di SDN Prambon Dagangan Madiun secara 

umum, yaitu terdiri dari Kepala Sekolah, staf tata usaha, dan beberapa 

guru kelas. Adapun struktur organisasi SDN Prambon Dagangan 

Madiun adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi 

SDN Prambon Dagangan Madiun 

4. Data guru dan Siswa SDN Prambon Dagangan Madiun 

a. Guru SDN Prambon Dagangan Madiun 

Adapun nama-nama guru yang mengajar di SDN Prambon 

Dagangan Madiun adalah sebagai berikut: 

 

Kepala Sekolah 

Dugel Kustanto, M.Pd. 

Tata Usaha 

Mujiyanto. 

Guru Kelas I 

Afifatur Rosidah 

Guru Kelas II 

Murtiwiningsih, S.Pd. 

 

Guru Kelas III 

Insiyah, S.Pd I. 

 

Guru Kelas IV 

Badrut T, S.Pd. 

 

Guru Kelas V 

Istamar Djoko S, S.Pd. 

 

Guru Kelas VI 

Dwi Condro, S.Pd 

 

Guru PAI 

Aprillia R.A, S.Pd.I 
Guru Bhs. Inggris 

Nanang Ali M 

Penjaga Sekolah 

Abdul Ghofar 

SISWA 
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Tabel 4.1 

Nama-nama Guru SDN Prambon 

Dagangan Madiun 

NO NAMA / NIP JABATAN 

1. 

Dugel Kustanto, M.Pd. 

NIP. 19620920 198303 1 014 

Kepala Sekolah 

2. 

Murtiwiningsih, S.Pd. 

NIP. 19670306 198703 2 005 

Guru Kelas II 

3. 

Istamar Djoko Sujono, S.Pd. 

NIP. 19590607 198201 1 007 

Guru Kelas V 

4. 

Insiyah, S.Pd I.  

NIP. 19611107 198504 2 001 

Guru Kelas III dan 

guru PAI 

5. 

Badrut Tamam, S.Pd. 

NIP. '19750521 201406 1 003 

Guru Kelas IV 

6. 

Dwi Condro Ari Wibowo, S.Pd 

NIP. 19810807 200902 1 004 

Guru kelas VI dan 

guru Penjas 

7. Afifatur Rosidah Guru Kelas I 

8. Wahyu Setya Hutama, S.Pd. 

GTT Kelas II 

Pemb. Pramuka 

9. Nanang Ali Maghfur GTT Bhs. Inggris 

10. Mujiyanto PTT TU 
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NO NAMA / NIP JABATAN 

11. Aprillia Rania A Guru PAI 

 

b. Siswa SDN Prambon Dagangan Madiun 

Jumlah siswa SDN Prambon Dagangan Madiun pada 

tahun ajaran 2018/2019 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Jumlah Siswa Tahun Ajaran 2018 – 2019 

Kelas Rombel 

Jumlah Siswa 

L P Jumlah 

I 1 7 6 13 

II 1 9 7 16 

III 1 8 7 15 

IV 1 9 5 14 

V 1 9 7 16 

VI 1 11 - 11 

Jumlah 6 53 32 85 
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5. Sarana dan Prasarana SDN Prambon Dagangan Madiun 

Adapun sarana dan prasarana yang menunjang jalannya kegiatan 

pembelajaran di SDN Prambon Dagangan Madiun adalah sebagai 

berikut: 

a. Koleksi Perpustakaan SDN Prambon Dagangan Madiun 

Berikut adalah koleksi buku-buku yang terdapat di 

perpustakaan SDN Prambon Dagangan Madiun yang membantu 

dalam jalannya pembelajaran di sekolah. 

Tabel 4.3 

Buku Koleksi Perpustakaan 

SDN Prambon Dagangan Madiun 

No. Nama Buku Jumlah Ex Keterangan 

1. Buku Teks Utama 212 Baik 

2. Buku Bacaan 199 Baik 

3. Buku Referensi 100 Baik 

 

b. Peralatan Pendidikan SDN Prambon Dagangan Madiun 

Buku-buku yang menunjang kegiatan pembelajaran juga 

didukung dengan peralatan pendidikan, diantaranya adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 

Peralatan Pendidikan SDN Prambon 

Prambon Dagangan Madiun 

No. 

Nama 

Peralatan 

Keadaan 

Jumlah 

Baik 

Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 

1. Alat Peraga IPA 2 1 - 3 

2. Alat Peraga PAI 1 - - 1 

3. 

Alat Peraga 

Matematika 

1 - - 1 

4. 

Alat Peraga 

Bahasa 

Indonesia 

1 - - 1 

5. 

Alat Peraga 

Olahraga 

5 - - 5 

 

c. Media Pendidikan yang Terdapat di SDN Prambon Dagangan 

Madiun 

Sarana dan prasarana pendidikan juga tidak lepas dari 

media pembelajaran. Di antara media pendidikan yang 

menunjang kegiatan belajar mengajar adalah: 
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Tabel 4.5 

Media Pendidikan yang Tersedia 

di SDN Prambon Dagangan Madiun 

 

No Nama Media 

Keadaan 

Jumlah Baik Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 

1. Komputer 8 3 1 8 

2. Printer 1 1 - 2 

3. Speaker 2 - - 2 

4. Brankas 1 - - 1 

5. Mix 2 - - 2 

6. Televisi 1 - - 1 

7. Drum Band 

1  

set 

- - 1 

8. DVD Player 1 - - 1 

9. 

LCD 

Proyektor 

2 - - 2 

10. 

Mesin 

Scanner 

2 - - 2 

11. 

Layar 

(Screen) 

1 - - 1 
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d. Perabot SDN Prambon Dagangan Madiun 

Adapun perabot yang terdapat di SDN Prambon Dagangan 

Madiun adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Perabot SDN Prambon Dagangan Madiun 

 

No Nama Perabot 

Keadaan 

Jumlah 

Baik 

Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 

1. Meja Kursi 

Pimpinan 
1 - - 1 set 

2. Kursi Guru 10 - - 10 

3. Meja Guru 12 - 1 11 

4. Lemari ruang 

pimpinan 
2 - - 2 

5. Lemari Guru 3 - - 3 

6. Meja Siswa 79 7 - 86 

7. Kursi Siswa 138 34 - 172 

8. Papan Tulis 9 - - 9 

9. Bola Sepak 1 1 - 2 

10. Bola Voli 3 1 - 4 
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No Nama Perabot 

Keadaan 

Jumlah 

Baik 

Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 

11. Rak 

Perpustakaan 
4 - - 4 

12. Bola Basket 1 - - 1 

13. Meja Tenis 1 - - 1 

 

e. Jumlah Ketersediaan Ruang Pokok di SDN Prambon Dagangan 

Madiun 

Keberadaan ruangan sangat penting dalam kegiatan 

pembelajaran. Adapun ruangan yang menunjang kegiatan 

pembelajaran di SDN Prambon Dagangan Madiun adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.7 

Jumlah Ketersediaan Ruang Pokok 

di SDN Prambon Dagangan Madiun 

 

No 

Nama 

Ruang 

Keadaan 

Jumlah 

Baik 

Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 

1. Ruang Kelas  6  - 6 

2. 

Ruang 

Pimpinan  1 - - 1 

3. Ruang Guru 1 - - 1 

4. Ruang TU 1 - - 1 

5. 

Ruang 

Koperasi 

1 

- - - 

6. 

Ruang 

Perpustakaan 

1 - - 1 

7. Gudang - - 2 2 

8. WC Siswa 2 - - 2 

9. WC Guru 1 - - 1 

10. 

Kamar Mandi 

Guru 

- - - - 
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No 

Nama 

Ruang 

Keadaan 

Jumlah 

Baik 

Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 

11. Mushola 1 - - 1 

12. 

Ruang 

Komputer 

1 - - 1 

13. 

Kantin 

Sekolah 

1 - - 1 

14. 

Ruang Lab. 

IPA 

- - - - 

15. Dapur 1 - - 1 

16. Ruang UKS 1 - - 1 

 

6. Prestasi yang Diperoleh SDN Prambon Dagangan Madiun 

Prestasi yang pernah diperoleh SDN Prambon Dagangan Madiun 

sesuai data yang penulis dapatkan pada tahun ajaran 2016-2017 dan 

2017-2018 dari pihak madrasah adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.8 

Prestasi yang Diraih SDN Prambon Dagangan Madiun 

Tahun Lomba Prestasi Tingkat 

2016 Bola Voly Putri III Kecamatan 

2016 Bola Voly Putra I Kecamatan 

2016 Qiro’ah Putra I Kecamatan 

2016 Tenis Meja Putra I Kecamatan 

2016 Tenis Meja Putri I Kecamatan 

2016 Qiroah Putra I Kecamatan 

2016 Kaligrafi III Kecamatan 

2016 Tenis Meja Putra I Kabupaten 

2016 Tenis Meja Putri Harapan I Kabupaten 

2017 Olimpiade I SD Kec. Dagangan 

2017 Qiroah Putra II Kecamatan 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Latar belakang dilaksanakannya program diniyah di SDN 

Prambon Dagangan Madiun 

Di Sekolah SDN Prambon menerapkan program diniyah. 

Program ini di terapkan pada kelas 4 sampai kelas 6 di mulai pada 

pukul 12.00 sampai 13.00 WIB dengan tiga mata pelajaran yaitu 
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Akidah Akhlak, Bahasa Arab, dan Sejarah Kebudayaan Islam. 

Adapun dasar yang melatarbelakangi dilaksanakannya program 

diniyah di SDN Prambon Dagangan Madiun adalah: 

a. Dasar filosofis 

Berdasarkan yang dikemukakan oleh Ibu Aprillia Rania A. 

S.Pd.I selaku guru PAI SDN Prambon Dagangan Madiun 

mengenai latar belakang dilaksanakannya program diniyah di 

SDN Prambon Dagangan Madiun berdasarkan dasar filosofis 

adalah sebagai berikut: 

“Berdasarkan wawancara yang dilaksanakan mengenai 

masih adanya siswa yang belum mampu menulis tulisan arab 

dengan baik dan benar, belum mampu membaca al-qur’an 

dengan baik dan benar, siswa merasa kesulitan dalam 

memahami pelajaran, siswa merasa kesulitan dalam menanggapi 

atau merespon materi yang disampaikan oleh guru, dan rasa 

ingin tahu siswa yang masih rendah terkait materi pelajaran. 

Maka pihak sekolah merasa perlu memberikan bekal pendidikan 

agama Islam secara lebih mendalam pada siswa dengan 

melakukan perencanaan, pembinaan, dan pelaksanaan 

pengembangan kurikulum diniyah di SDN Prambon Dagangan 

Madiun.”
39

 

 

b. Dasar psikologis. 

Latar belakang pelaksanaan program diniyah di SDN 

Prambon Dagangan Madiun berdasarkan aspek psikologis sesuai 

yang dikemukakan oleh Ibu Aprillia Rania A. S.Pd.I selaku guru 

PAI SDN Prambon Dagangan Madiun adalah sebagai berikut: 

                                                            
39 Wawancara dengan Ibu Aprilia Rania A, SPd.I. guru PAI di SDN Prambon pada hari 

Jum’at, 01 Maret 2019 
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“Berdasarkan keseharian siswa-siswi SDN Prambon yang 

saya amati terkait latar belakang dilaksanakannya program 

diniyah ini adalah kurangnya penyaluran bakat dan minat siswa 

secara lebih terarah. Sehingga banyak waktu yang kurang 

bermanfaat bagi siswa. Hal ini dapat dilihat dengan kurang 

diasahnya dan didukung secara lebih mendalam oleh guru. 

Pembimbingan secara mendalam akan dilaksanakan jika ada 

kegiatan perlombaan ataupun yang lainnya. Dan setelah itu 

kegiatan kembali seperti semula. Dari hal ini maka pihak 

sekolah ingin memperbaiki mutu sengan memberikan 

pendalaman agama Islam lebih mendalam.”
40

 

 

c. Dasar sosiologis 

Perilaku siswa sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan 

sosial budaya dia dilahirkan. Maka dari itu sesuai dengan yang 

disampaikan oleh ibu Aprillia Rania A. S.Pd.I selaku guru PAI 

SDN Prambon Dagangan Madiun mengenai latar belakang 

dilaksanakannya program diniyah di SDN Prambon Dagangan 

Madiun berdasarkan dasar sosiologis adalah sebagai berikut: 

“Berdasarkan latar belakang siswa yang berbeda-beda 

maka secara tidak langsung juga akan mempengaruhi 

kepribadian siswa itu sendiri. Hal ini kita ketahui banyak anak 

yang ditinggal orang tuanya bekerja di luar kota maupun di luar 

negeri dan hanya diawasi nenek ataupun kakeknya. Dengan 

kondisi yang sudah tidak muda lagi mereka pun juga tidak bisa 

mengawasi cucunya maksimal yang terpenting kebutuhan 

cucunya terpenuhi sudah dirasa sangat cukup. Jadi anak tidak 

mau bergaul, berprestasi atau tidak dibidang akademiknya itu 

tidak ada pengaruhnya.”
41

 

 

                                                            
40 Wawancara dengan Ibu Aprilia Rania A, SPd.I. guru PAI di SDN Prambon pada hari 

Jum’at, 01 Maret 2019 
41 Ibid., 
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Hal ini didukung dengan apa yang dikemukakan oleh 

kepala sekolah SDN Prambon Dagangan Madiun, sebagai 

berikut: 

“Bagaimanapun lingkungan itu sangat mempengaruhi 

prilaku dan tumbuh kembang pada diri siswa. Meskipun di 

sekolah dididik dengan maksimal mungkin tetapi waktu anak 

lebih banyak dihabiskan dilingkungan tepat tinggalnya, maka 

peran orang tua juga sangat berpengaruh sekali. Hal ini juga 

dengan berkembangnya teknologi sekarang, siswa lebih banyak 

menghabiskan waktu bermain game dari pada belajar. Sehingga 

saya berinisiatif bahwa siswa perlu ditambah, dilengkapi, dan 

dibekali pendidikan agama Islam yang lebih mendalam dengan 

melaksanakan program diniyah sebagai ekstrakulikuler di 

sekolahan SDN Prambon Dagangan Madiun.”
42

 

 

Setelah melihat dari beberapa pendapat di atas mengenai 

bagaimana latar belakang dilaksanakannya program diniyah di SDN 

Prambon Dagangan Madiun dapat disimpulkan bahwasannya dengan 

adanya pelaksanaan program diniyah ini penanaman karakter dan 

pengenalan pendidikan diniyah itu sangat dibutuhkan sekali oleh 

siswa-siswi SDN Prambon Dagangan Madiun. 

Selain itu, memberikan konstribusi pengajaran bagi 

perkembangan pendidikan agama Islam kepada siswa-siswi sebagai 

penambah dan pelengkap kekurangan yang ada pada sistem 

pendidikan formal sebelumnya, karena zaman sekarang banyak yang 

karakter atau akhlaknya termakan oleh perkembangan globalisasi atau 

masa modern, dalam artian siswa-siswi yang lulus dari SDN Prambon 

Dagangan Madiun tidak hanya pandai dengan pendidikan umum tetapi 

                                                            
42 Wawancara dengan bapak Dugel Kustanto, M.Pd. kepala sekolah di SDN Prambon 

pada hari Jum’at, 01 Maret 2019 
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juga memiliki akhlak islami dan dapat menguasai serta menerapkan 

ilmu agama yang telah diajarkan para guru. 

a. Faktor pendukung dilaksanakannya program diniyah di 

SDN Prambon Dagangan Madiun 

Faktor pendukung dilaksanakannya program diniyah 

adalah keputusan dari kepala sekolah. Dalam kutipan hasil 

wawancara sebagai berikut: 

“Melihat terkait faktor sosial kemasyarakatan yang agamis 

mendorong saya berpikir dengan lunturnya rasa sopan santun 

dan toleransi pada diri siswa-siswi, maka alternatif untuk 

mengatasi perilaku anak dengan pendidikan agama yang terbatas 

di sekolah formal dengan menerapkan program diniyah di SDN 

Prambon Dagangan Madiun, meskipun kita sudah menerapkan 

BTQ di sekolah.”
43

 

 

Hal yang sama disampaikan oleh Ibu Aprillia Rania A. 

S.Pd.I dalam wawancaranya: 

“Dilaksanakannya program diniyah ini merupakan cara 

menanamkan berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, 

mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, tulus, dan 

bertanggung jawab pada diri siswa-siswi dan untuk 

mempersiapkan diri siswa dalam melanjutkan jenjang 

selanjutnya. Selain itu juga setelah ada kebijakan dari 

pemerintah, pemerintah juga memfasilitasi alat peraga, buku, 

beserta kaset CDnya.”
44

 

 

 

 

 

                                                            
43 Wawancara dengan bapak Dugel Kustanto, M.Pd. kepala sekolah di SDN Prambon 

pada hari Jum’at, 01 Maret 2019 
44 Wawancara dengan Ibu Aprilia Rania A, SPd.I. guru PAI di SDN Prambon pada hari 

Jum’at, 01 Maret 2019 
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b. Faktor penghambat dilaksanakannya program diniyah di 

SDN Prambon Dagangan Madiun 

Program diniyah yang dilaksanakan di SDN Prambon 

Dagangan Madiun pada awalnya belum terlaksana secara 

maksimal. Hal ini diutarakan oleh beliau bapak kepala sekolah 

dalam wawancaranya: 

“Pertama kali dilaksanakannya program diniyah salah 

satunya pelajaran Bahasa Arab yaitu dengan mengenalkan dan 

anak hafal terlebih dahulu kosa katanya, meskipun masih 

kesulitan untuk menulisnya. Selain itu juga kurangnya tenaga 

pengajar yang sesuai dengan jurusannya.”
45

 

 

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh ibu Aprillia 

Rania A. S.Pd.I adalah sebagai berikut: 

“Pelaksanaan program diniyah di SDN Prambon 

Dagangan Madiun ini pada tahun pertama saya masuk hanya 

disampaikan secara lisan untuk pembelajaran Bahasa Arab. Jadi 

siswa-siswi pada waktu itu masih ada yang kesulitan menulis. 

Bahkan harus mengajarinya bagaimana tata cara menulis huruf 

Arab diawal kalimat, ditengah kalimat” dan diakhir kalimat.”
46

 

 

2. Proses pelaksanaan program diniyah di SDN Prambon Dagangan 

Madiun 

Proses pelaksanaan program diniyah ini diawali dengan 

keputusan dari bapak kepala sekolah. Adapun keputusan yang 

disampaikan kepala sekolah dalam wawancaranya adalah sebagai 

berikut: 

                                                            
45  Ibid., 
46 Ibid., 
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“Pertama dengan turunnya surat keputusan untuk pembelajaran 

BTQ di SDN Prambon, maka dengan ini saya berpikir untuk mengapa 

tidak memasukkan program diniyah di SDN Prambon dengan 

memasukkan pelajaran Bahasa Arab, Akidah Akhlak, dan SKI. 

Awalnya, pembelajaran Bahasa Arab diajarkan secara lisan dengan 

tujuan awal siswa mengenal dan dapat hafal terlebih dahulu. 

Kemudian memanggil seorang guru untuk membantu kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan bidangnya. Dan pembelajaran ini 

dilaksanakan setelah pelaksanaan shalat dzuhur sampai sekarang.”
47

 

 

Hal yang sama disampaikan oleh Ibu Aprillia Rania A. S.Pd.I 

dalam wawancaranya sebagai berikut: 

“Pertama kali saya mengajar di SDN Prambon Dagangan 

Madiun sebagai guru BTQ dan pada waktu itu sekolah sudah 

menerakan program diniyah. Kemudian bapak kepala sekolah 

meminta saya membantu mengajar pembelajaran Bahasa Arab, 

Akidah Akhlak, dan Sejarah Kebudayaan Islam sesuai dengan bidang 

pendidikan saya. Dari yang awalnya siswa tidak bisa menulis dan 

setelah diwajibkannya pendidikan diniyah maka juga ada fasilitas 

yang mendukung dari pemerintah untuk menstimulus dan 

mengenalkan serta memudahkan dalam menyampaikan 

pembelajarannya.”
48

 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak, maka 

dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan program diniyah ini 

didasari melihat lunturnya rasa sopan santun, toleransi, dan tanggung 

jawab siswa terhadap keadaan sekitar sehingga kepala sekolah merasa 

menanamkan karakter islami melalui penerapan program diniyah pada 

pendidikan formal. 

Pelaksanaan program diniyah ini dimulai sejak tahun 2014, 

dengan mengajarkan siswa-siswi pada awal pembelajaran sebagai 

                                                            
47 Wawancara dengan bapak Dugel Kustanto, M.Pd. kepala sekolah di SDN Prambon 

pada hari Jum’at, 01 Maret 2019 
48 Wawancara dengan Ibu Aprilia Rania A, SPd.I. guru PAI di SDN Prambon pada hari 

Jum’at, 01 Maret 2019 
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pembekalan pada diri anak terkait pendidikan agama Islam secara 

lebih mendalam dan sampai sekarang sebagai pembelajaran rutin yang 

dilaksanakan setelah shalat dzuhur untuk kelas 4 sampai 6 SD untuk 

penerapan tiga pelajaran tersebut. Untuk yang kelas 1-3 pembelajaran 

cara penulisan Arab yang baik dan sebagai pengenalan dasar. 

Pembelajaran ini sebagai pengenalan dasar dan pembekalan dengan 

menggunakan metode teacher center. 

3. Hasil pelaksanaan program diniyah di SDN Prambon Dagangan 

Madiun 

Deskripsi terkait setelah dilaksanakannya program diniyah di 

SDN Prambon Dagangan Madiun berdasarkan hasil wawancara 

dengan pihak sekolahan adalah sebagai berikut: 

“Setelah dilaksanakannya program diniyah di SDN Prambon 

yang dapat diamati dari segi karakter siswa-siswi mereka mulai mau 

berdoa sebelum pelajaran dan sampai sekarang menjadi rutinitas 

sehari-hari, mengucapkan salam saat bertemu bapak ibu guru, sudah 

banyak menghafal doa sehari-hari, mereka lebih bertanggung jawab 

terhadap tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu guru, sudah muncul 

rasa toleransi  dengan sesama teman meskipun tidak merata pada 

semua siswa. Selain itu mereka juga sudah dapat banyak menghafal 

kosa kata Bahasa Arab dan juga bisa meneladani kisah Nabi dan para 

sahabatnya dengan mengingatkan temannya satu dengan yang lain. 

Meskipun semua itu juga bertahap tetapi paling tidak sudah ada 

peningkatan sedikit demi sedikit.”
49

 

 

Sedangkan menurut pendapat beberapa siswa adalah sebagai 

berikut: 

                                                            
49 Wawancara dengan Ibu Aprilia Rania A, SPd.I. guru PAI di SDN Prambon pada hari 

Jum’at, 01 Maret 2019 
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“Meskipun khususnya pelajaran Bahasa Arab yang saya anggap 

sulit tetapi saya tetap semangat menghafal karena bagi kami yang 

dapat menghafal sekian kosa kata, maka kami akan mendapatkan 

hadiah dari guru dan yang sering dari kepala sekolah sendiri berupa 

uang jajan sekaligus mendapatkan nilai yang bagus.”
50

 

 

Hasil dari dilaksanakannya program diniyah di SDN Prambon 

Dagangan Madiun dapat disimpulkan bahwa dengan dilaksanakannya 

program diniyah ini nilai-nilai yang diinternalisasikan oleh guru yang 

meliputi pembelajaran Akidah Akhlak, Bahasa Arab, dan Sejarah 

Kebudayaan Islam dapat diterima baik oleh siswa. Hal ini dapat 

dilihat dari kegiatan dan aktivitas siswa dari segi akhlaknya siswa 

sudah lebih beradab dalam berpakaian, sopan santun saat berprilaku 

pada orang yang lebih tua dari mereka, saling toleransi dengan teman, 

bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu 

guru, dan lebih menghormati guru. 

Dari segi pelajaran Bahasa Arab siswa sudah dapat menghafal 

dan menjawab pertanyaan dari guru terkait kosa kata dan membuat 

kalimat dalam Bahasa Arab, serta juga sudah bisa menulis Arab 

dengan baik dan benar. Sedangkan dari pembelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam siswa sudah dapat meneladani kisah nabi dan para 

sahabat dengan cara mengingatkan temannya yang berbuat salah, 

menceritakan dan mengomentari kisah Nabi Muhammmad Saw., 

                                                            
50 Wawancara dengan Andika Alfiandi, Ahmad ramadhani, dkk, siswa di SDN Prambon 

pada hari Sabtu, 02 Maret 2019 
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peristiwa isra’ mi’raj, kisah para sahabat nabi Muhammad Saw., dan 

masih banyak lagi. 

Hasil dilaksanakannya program diniyah ini sudah dapat kita 

lihat pada perilaku siswa yang semakin kesini semakin lebih baik. 

Tetapi harusnya agar siswa dan orang tua mengetahui bahwa seberapa 

penguasaan terkait pemahaman pelajaran pendidikan diniyah yang 

dilaksanakan hendaknya pihak sekolah juga menyertakan nilai 

akademiknya di laporan hasil belajar siswa baik disetiap akhir 

semesternya. Tetapi nyatanya laporan hasil pelajaran Bahasa Arab, 

Akidah Aklak, dan Sejarah Kebudayaan Islam tidak dimasukkan pada 

penilaian ekstrakulikuler tetapi dicakupkan pada pelajaran pendidikan 

agama Islam. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan 

data di SDN Prambon Dagangan Madiun, yang diperoleh dari wawancara, 

observasi dan dokumentasi maka selanjutnya peneliti akan melakukan analisa data 

untuk menjelaskan lebih lanjut dari hasil penelitian. Sesuai dengan teknik analisa 

data yang dipilih oleh peneliti yaitu peneliti menggunakan analisa kualitatif 

deskriptif (pemaparan) dengan menganalisa data yang telah dikumpulkan selama 

peneliti mengadakan penelitian dengan lembaga terkait. 

Data yang telah diperoleh dan dipaparkan oleh peneliti akan dianalisa oleh 

peneliti sesuai dengan hasil penelitian yang mengacu pada beberapa rumusan 

masalah di atas. Di bawah ini adalah hasil analisa peneliti tentang pelaksanaan 

program diniyah bagi siswa SDN Prambon. 

A. Latar belakang dilaksanakannya program diniyah di SDN Prambon. 

Latar belakang dilaksanakannya program diniyah tidak lepas dari 

prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang dirumuskan oleh Raplh 

Tyler ia mengemukakan kurikulum ditentukan oleh 4 faktor yaitu: 

1. Falsafah bangsa, masyarakat, sekolah dan guru-guru (aspek filosofis). 

2. Harapan dan kebutuhan masyarakat (orang tua, kebudayaan 

masyarakat, pemerintah, agama, ekonomi, dan sebagainya) (aspek 

sosiologis).
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3. Hakikat anak antara lain taraf perkembangan fisik, mental, psikologis, 

emosional, sosial serta cara anak belajar (aspek psikologis). 

4. Hakikat pengetahuan atau disiplin ilmu (bahan pelajaran)
51

  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti di SDN Prambon, 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang melatarbelakangi 

dilaksanakannya program diniyah di SDN Prambon Dagangan Madiun 

adalah: 

1. Aspek filosofis 

Berdasarkan wawancara yang dilaksanakan mengacu pada visi 

sekolah terkait terbentuknya manusia berakhlak mulia, 

berpengetahuan, cerdas dan mandiri yang berdasarkan IMTAQ dan 

IMTEK yang dapat diamati mengenai masih adanya siswa yang belum 

mampu menulis tulisan arab dengan baik dan benar, belum mampu 

membaca al-qur’an dengan baik dan benar, siswa merasa kesulitan 

dalam memahami pelajaran, siswa merasa kesulitan dalam 

menanggapi atau merespon materi yang disampaikan oleh guru, dan 

rasa ingin tahu siswa yang masih rendah terkait materi pelajaran. 

Maka pihak sekolah merasa perlu memberikan bekal pendidikan 

agama Islam secara lebih mendalam dengan melakukan perencanaan, 

pembinaan, dan pelaksanaan pengembangan kurikulum diniyah di 

SDN Prambon Dagangan Madiun. 

 

                                                            
51 Nasution, Kurikulum dan Pengajaran (Bandung; Bumi Aksara, 2009), 6 
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2. Aspek sosiologis 

Perilaku siswa sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial 

budaya dia dilahirkan. Latar belakang dilaksanakannya program 

diniyah di SDN Prambon Dagangan Madiun berdasarkan aspek 

sosiologis adalah karakter siswa yang berbeda-beda maka secara tidak 

langsung juga akan mempengaruhi kepribadian siswa itu sendiri. Hal 

ini kita ketahui banyak anak yang ditinggal orang tuanya bekerja di 

luar kota maupun di luar negeri dan hanya diawasi nenek ataupun 

kakeknya. Dengan kondisi yang sudah tidak muda lagi mereka pun 

juga tidak bisa mengawasi cucunya secara maksimal, yang terpenting 

kebutuhan cucunya terpenuhi sudah dirasa sangat cukup. Jadi anak 

mau bergaul dengan siapa, berprestasi atau tidak dibidang 

akademiknya itu tidak ada pengaruhnya. 

Bagaimanapun lingkungan itu sangat mempengaruhi prilaku dan 

tumbuh kembang pada diri siswa. Meskipun di sekolah dididik dengan 

maksimal mungkin tetapi waktu anak lebih banyak dihabiskan 

dilingkungan tepat tinggalnya, maka peran orang tua juga sangat 

berpengaruh sekali dalam memantau anaknya. Apalagi dengan 

perkembangan teknologi yang semakin pesat sehingga berdampak 

buruk pada perkembangan diri siswa. Hal ini ditandai dengan siswa 

semakin kecanduan game online dan waktu belajarnya semakin 

berkurang, semakin menurunnya prestasi, siswa lebih agresif demi 

mendapatkan hal apa yang diinginkan, dan siswa lebih individualis. 
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Sehingga kepala sekolah berinisiatif bahwa siswa perlu ditambah, 

dilengkapi, dan dibekali pendidikan agama Islam yang lebih 

mendalam dengan melaksanakan program diniyah sebagai 

ekstrakulikuler di sekolahan SDN Prambon Dagangan Madiun. 

3. Aspek psikologis. 

Latar belakang dilaksanakannya program diniyah di SDN 

Prambon Dagangan Madiun berdasarkan aspek psikologis sesuai 

kegiatan keseharian siswa-siswi SDN Prambon yang guru amati 

terkait latar belakang dilaksanakannya program diniyah ini adalah 

kurangnya penyaluran bakat dan minat siswa secara lebih terarah, 

kesempatan, cara belajar, dan motivasi siswa. Sehingga banyak waktu 

yang kurang bermanfaat bagi siswa. Hal ini dapat dilihat dengan 

kurang diasahnya dan didukung secara lebih mendalam oleh guru. 

Pembimbingan secara mendalam akan dilaksanakan jika ada kegiatan 

perlombaan ataupun yang lainnya. Dan setelah itu kegiatan kembali 

seperti semula. Dari hal ini maka pihak sekolah ingin memperbaiki 

mutu dengan memberikan pendalaman agama Islam lebih mendalam. 

Selain yang diuraikan di atas, hal ini bertujuan untuk memberikan 

konstribusi pengajaran bagi perkembangan pendidikan agama Islam kepada 

anak didik sebagai penambah dan pelengkap kekurangan yang ada pada 

sistem pendidikan formal sebelumnya, mengubah pandangan masyarakat 

bahwa siswa SD itu tidak hanya pandai dalam pendidikan umum tetapi juga 

didukung dengan pendidikan agama sebagai pengenalan dasar sebelum 
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melanjutkan ke jenjang MTS, dan berdaya saing melalui peningkatan 

kualitas pendidikan yang berbasis sekolah formal dan madrasah. 

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa posisi madrasah diniyah 

adalah sebagai penambah dan pelengkap dari sekolah pendidikan formal 

yang dirasa belum cukup untuk menyiapkan keberagaman anaknya sampai 

ketingkat yang memadai untuk mengarungi kehidupan kelak.52 

Dilaksanakannya program diniyah ini merupakan cara menanamkan 

berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, 

kompetitif, kooperatif, tulus, dan bertanggung jawab pada diri siswa-siswi 

SDN Prambon Dagangan Madiun. Pelaksanaan program ini bertujuan 

menanamkan karakter siswa yang islami. 

Dalam pelaksanaan program diniyah di SDN Prambon juga tidak 

mudah karena banyak faktor yang menghambat ataupun juga yang 

mendukung pelaksanaan program diniyah di SDN Prambon sebagaimana di 

jelaskan di bawah ini. 

1. Faktor pendukung dilaksanakannya program diniyah di SDN 

Prambon Dagangan Madiun 

Dari segi sosial kemasyarakatan yang agamis mendorong kepala 

sekolah berpikir dengan semakin lunturnya rasa sopan santun dan 

toleransi pada diri siswa-siswi, maka alternatif untuk mengatasi 

perilaku anak dengan pendidikan agama yang terbatas di sekolah 

                                                            
52 Departemen Agama RI. Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Madrasah 

Diniyah, (Jakarta: Depag, 2000), 7 
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formal dengan menerapkan program diniyah di SDN Prambon 

Dagangan Madiun, meskipun kita sudah menerapkan BTQ di sekolah. 

Hal ini dapat dikaitkan sesuai dengan pendapat Corey bahwa 

pembelajaran adalah suatu proses dimana lingkungan seseorang secara 

sengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah 

laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respon 

terhadap situasi tertentu, dan pembelajaran merupakan subset khusus 

dari pendidikan.
53

 

Program diniyah ini diterapkan dengan tujuan untuk 

menanamkan akhlakul karimah pada diri siswa dan selain itu untuk 

menambah penguasaan ilmu agama. Tetapi hal ini juga tidak lepas 

dari dukungan pihak sekolah, masyarakat, dan khususnya orang tua 

wali murid. 

2. Faktor penghambat dilaksanakannya program diniyah di SDN 

Prambon Dagangan Madiun 

Dilaksanakannya program diniyah di SDN Prambon Dagangan 

Madiun pada awalnya belum terlaksana secara maksimal. Karena itu 

tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dukungan saja juga tidak 

memiliki sesuatu yang dominan tanpa adanya tindakan dari pihak 

sekolahan. Bahkan segala sesuatunya harus dipersiapkan matang-

matang sebelum mengambil keputusan untuk menerapkan program 

tersebut. 

                                                            
53 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2003), 61 
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Dari segi tenaga pendidik atau guru, Pihak sekolah harus 

merekrut guru yang sesuai dengan bidang yang diampunya. Hal ini 

juga memerlukan sosialisasi dengan pihak-pihak sekolah dan wali 

murid terkait diterapkannya program diniyah di SDN Prambon 

Dagangan Madiun terlebih dahulu sebelum mengambil suatu 

keputusan.  

Dari segi latar belakang lingkungan sekolah formal tidak seperti 

halnya sekolah pesantren atau madrasah yang sudah tahu dasar 

tentang ilmu agama Bahasa Arab, akidah akhlak, maupun Sejarah 

Kebudayaan Islam dibandingkan sekolahan formal khususnya di SDN 

Prambon. Guru sendiri harus menguasai materi, begitu juga dengan 

siswa yang belum paham dan merasa kesulitan dalam menerima 

materi pada awalnya. 

B. Proses pelaksanaan program diniyah di SDN Prambon Dagangan 

Madiun 

Dalam konteksnya, Tita Lestari mengemukakan tentang siklus 

manajemen kurikulum yang terdiri dari empat tahap berikut: 

1. Tahap perencanaan: meliputi langkah-langkah sebagai berikut: a). 

analisis kebutuhan, b). menentukan desain, c). membuat rencana induk 

yang terdiri dari pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian. 

2. Tahap pengembangan: meliputi langkah sebagai berikut: a). 

perumusan rasional atau dasar pemikiran, b). perumusan visi, misi dan 

tujuan, c). pemilihan sumber, alat, dan sarana belajar. 



61 

 

3. Tahap pelaksanaan: meliputi langkah-langkah: a). penyusunan rencana 

dan program pembelajaran, b). penjabaran materi, c). penyedia 

sarpras. 

4. Tahap penilaian, terutama untuk melihat sejauh mana kekuatan dan 

kelemahan dari kurikulum yang dikembangkan, baik bentuk penelitian 

formatif maupun sumatif.54 

Berdasarkan penelitian terkait proses pelaksanaan program diniyah 

disini juga bertahap. Adapun tahapan proses pelaksanaan program diniyah 

di SDN Prambon Dagangan Madiun adalah sebagai berikut: 

1. Tahap perencanaan 

Awal dilaksanakannya program diniyah ini terjadi setelah 

turunnya SK untuk pembelajaran BTQ di SDN Prambon, maka 

dengan ini kepala sekolah berpikir untuk mengapa tidak memasukkan 

program diniyah di SDN Prambon dengan memasukkan pelajaran 

Bahasa Arab, Akidah Akhlak, dan SKI. menerapkan tiga pelajaran 

tersebut. Gagasan itu disampaikan kepada pihak sekolahan melalui 

rapat. Dan gagasan tersebut disepakati oleh pihak sekolah. 

Pelaksanaan program ini juga harus memerhatikan metode 

pembelajaran yang tepat, media pembelajaran, sumber belajar yang 

digunakan, strategi yang digunakan, dan tujuan pelaksanaan program 

yang jelas. Selain itu yang terpenting adalah adanya pelatihan atau 

                                                            
54 Din Wahyuddin, Manajemen Kurikulum, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 18-19 
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perekrutan guru terkait bidang pembelajaran yang akan disampaikan 

nanti.  

Hal dilaksanakannya program ini juga menimbang latar 

belakang pada diri siswa yang bertujuan untuk memberikan bekal 

kemampuan dasar pada siswa dalam mengembangkan ilmu agama 

secara lebih mendalam, agar menjadi siswa yang berakhlak mulia dan 

mempersiapkan siswa untuk dapat mengikuti pendidikan agama Islam 

pada diniyah wusta. 

2. Tahap pelaksanaan 

Kemudian setelah hasil rapat disepakati dengan berbagai 

pertimbangan, maka pihak sekolah sepakat untuk memanggil atau 

merektrut seorang guru dalam membantu kegiatan pembelajaran 

sesuai dengan bidangnya. Bahkan untuk waktunya sendiri 

pembelajarannya awalnya disampaikan hanya secara lisan sekedar 

pengenalan sesudah kegiatan pembelajaran BTQ pada kelas IV sampai 

kelas VI. 

Selanjutnya siswa dipandu guru untuk menirukan setiap kosa 

kata Bahasa Arab yang disampaikan guru. Hingga siswa bisa hafal 

dengan sendirinya karena adanya pembiasaan, meskipun belum bisa 

menulisnya. Dan setelah direkrutnya guru tersebut, kegiatan 

pembelajaran dilaksanakan didalam kelas setelah jam shalat dzuhur. 
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3. Tahap evaluasi 

Pada tahap ini berfungsi menimbang dan menilai apakah ada 

peningkatan terkait pelaksanaan program diniyah yang sebelumnya 

disampaikan sebelumnya dengan setelah diterapkan secara terstruktur 

sebagai ekstrakulikuler rutin. 

C. Hasil pelaksanaan program diniyah di SDN Prambon Dagangan 

Madiun 

Dalam KBBI hasil memiliki arti sesuatu yang diadakan oleh usaha.
55

 

Bloom membagi hasil belajar dalam tiga ranah, yakni ranah kognitif, ranah 

afektif dan ranah psikomotoris. Adapun lebih jelasnya sebagai berikut: 

1. Ranah kognitif, ranah ini berkenaan dengan hasil belajar intelektual 

yang terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan, pemahaman, 

aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. 

2. Ranah afektif, ranah ini berkenaan dengan sikap dan nilai. Tipe hasil 

belajar afektif tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku seperti 

perhatiannya terhadap pelajaran, disiplin, motivasi belajar, 

menghargai guru, kebiaasaan belajar dan hubungan sosial. 

3. Ranah psikomotorik, hasil belajar psikomotorik tampak dalan bentuk 

keterampilan (skill) dan kemampuan bertindak individu.56 

                                                            
55 Tim Penyusun Pusat Bahasa (Mendikbud), Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, Ed 3, cet 4, 2007), 408 
56 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 

117 
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Hasil yang dapat dilihat setelah pelaksanaan program diniyah di SDN 

Prambon berdasarkan beberapa ranah, yaitu: 

1. Ranah Kognitif: Hal ini dapat diamati dengan siswa-siswi sudah mulai 

bisa menulis arab dengan baik dan benar yaitu menyambung huruf 

hijaiyah diawal, ditengah, dan diakhir kata; Siswa juga sudah bisa 

membedakan lafadz huruf yang pengucapannya hampir sama, seperti 

tsa, sa, dan sya; Siswa mulai berani merespon dan menyampaikan 

pendapatnya pada guru; dan siswa sudah banyak menghafal kosa kata 

bahasa Arab. 

2. Ranah Afektif, dapat diamati dari perilaku siswa yang mulai lebih 

sopan, bertanggung jawab, sudah muncul rasa toleransi meskipun 

tidak merata pada semua siswa, dan juga bisa meneladani kisah Nabi 

dan para sahabatnya dengan mengingatkan temannya satu dengan 

yang lain. 

3. Aspek Psikomotorik, Kemampuan siswa siswi terkait minat dan bakat 

siswa juga sudah lebih terarah. Hal ini dapat diamati dari anak 

semangat untuk mengikuti pembelajaran terkait yang diajarkan pada 

program madrasah diniyah, perpustakan dipenuhi siswa-siswi yang 

gemar membaca, begitu juga dengan siswa sisw yang memiliki bakat 

dalam bidang olah raga dan qiro’ah juga sudah terealisasi di sekolah 

SDN Prambon Dagangan Madiun. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Latar belakang dilaksanakannya program diniyah di SDN Prambon 

Dagangan Madiun adalah sebagai berikut: 

a. Aspek filosofis, yang mengacu pada visi sekolah SDN Prambon 

yaitu terbentuknya manusia berakhlak mulia, berpengetahuan, 

cerdas, dan mandiri berdasarkan IMTAQ dan IPTEK yang bisa 

diamati melalui masih adanya siswa yang belum mampu 

menulis tulisan arab dengan baik dan benar dan rasa ingin tahu 

siswa yang masih rendah terhadap materi pelajaran. 

b. Aspek sosiologis, menunjukkan bahwa lingkungan dan 

perkembangan teknologi yang semakin pesat sangat 

mempengaruhi perilaku dan tumbuh kembang pada diri siswa. 

Yang dapat kita amati dengan menjamurnya permainan game 

online. 

c. Aspek psikologis dapat diamati dari kurangnya penyaluran bakat 

dan minat siswa, kesempatan, cara belajar, dan motivasi siswa. 

2. Proses pelaksanaan program diniyah melalui beberapa tahapan. 

Adapun tahapannya sebagai berikut: 

a. Tahap perencanaan, dilaksanakannya program diniyah ini terjadi 

setelah turunnya SK untuk pembelajaran BTQ di SDN Prambon, 
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maka dengan ini kepala sekolah berinisiatif melaksanakan program 

diniyah di SDN Prambon, gagasan tersebut disampaikan kepada 

pihak sekolahan melalui rapat dan disepakati oleh pihak sekolah, 

kemudian merencanakan bahan ajar, media, strategi, dan tujuan 

pembelajaran yang diharapkan. 

b. Tahap pelaksanaan, pihak sekolah melakukan perekrutan tenaga 

pendidik dan memberi pengarahan pada guru agama yang 

mengampunya. 

c. Tahap evaluasi ini menimbang dan menilai terkait apa yang 

perlu ditingkatkan lagi dan mana yang dipertahankan dalam 

pelaksanaan program diniyah 

3. Hasil yang dapat dilihat setelah dilaksanakannya program diniyah di 

SDN Prambon berdasarkan aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek 

psikomotorik. 

B. Saran 

1. Pihak sekolah hendaknya melakukan pengadaan buku ajar Bahasa 

Arab, Akidah Akhlak, dan Sejarah Kebudayaan Islam untuk 

mempermudah kegiatan belajar mengajar siswa. 

2. Guru Pendidikan Agama Islam hendaknya lebih kreatif pada saat 

proses belajar mengajar, tidak hanya menggunakan metode 

pembelajaran teacher center, tetapi sesekali juga menerapkan 

pembelajaran student center. 
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3. Hendaknya faktor penghambat tidak menjadikan kendala berlebihan 

bagi siswa jika adanya sikap timbal balik dari guru dan siswa, baik 

dari segi penyampaian materi yang masih kurang baik. Sehingga tidak 

hanya akhlaknya yang berubah tetapi juga didukung dengan nilai 

akademik yang baik juga. 
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