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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Allah SWT telah menciptakan manusia di dunia kecuali bertugas 

pokok menyembah khaliknya, juga bertugas untuk mengelola dan 

memanfaatkan kekayaan yang terdapat di bumi agar mereka dapat sejahtera 

dan makmur lahir batin.
1
  

Secara kodrati anak memerlukan pendidikan atau bimbingan dari 

orang dewasa. Meskipun pada dasarnya seorang anak lahir di atas fitrah, akan 

tetapi ini tidak berarti kita membiarkannya tanpa pengarahan dan bimbingan 

yang baik dan terarah, karena sesuatu yang baik jika tidak dijaga dan dirawat, 

ia akan menjadi tidak baik akibat pengaruh faktor-faktor eksternal. Pendidikan 

dan pengarahan yang baik terhadap anak sebenarnya sudah harus dimulai 

sejak anak tersebut belum lahir bahkan sebelum anak tersebut ada di dalam 

kandungan. 

Anak pada perkembangannya sering terjadi gangguan oleh beberapa 

faktor diantranya faktor internal pada diri anak atau faktor lingkungan dimana 

ia berada. Anak dari hari ke hari berinteraksi dengan lingkungannya baik 

orang tua, keluarga maupun masyarakat. Nilai-nilai hakiki, sentuhan kasih 

sayang, dan semua perlakuan yang menyenangkan akan membentuk 

keperibadiannya yang positif bagi anak.  

                                                           
1
 Muzayyin Arifin, Filsafat pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 141. 
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Ada perbedaan tingkat keceredasan pada setiap individu. Kecerdasan 

merupakan kemampuan rasio secara umum. Kecerdasan mengandung 

beberapa kemampuan yang lebih spesifik, seperti kemampuan memahami, 

berfikir dan kemampuan untuk belajar. Disebutkan dalam salah satu hadis 

rasul Saw. menggambarkan terdapat perbedaan kemampuan manusia untuk 

memahami dan mempelajari sesuatu. Kemampuan inilah yang disebut dengan 

kecerdasan seseorang. Rasulullah membagi tingkat kecerdasan manusia 

menjadi tiga bagian : 

1. Manusia yang tingkat kecerdasannya seperti tanah subur. Yaitu manusia 

yang mampu menyerap ilmu, menghafal, mengamalkan dan 

mengajakannya kepada orang lain. Sehingga ilmu itu bermanfaat bagi 

dirinya dan bagi orang lain. 

2. Manusia yang tingkat kecerdasannya seperti tanah gersang yang masih 

bisa menyimpan cadangan air. Yaitu manusia yang mampu memahami 

ilmu dan mampu mengajarkannya kepada orang lain, hanya saja ilmu 

tersebut tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri. 

3. Manusia yang tingkat kecerdasannya seperti tanah tandus yang sama sekali 

tidak bisa menyerap air. Yaitu manusia yang tidak bisa memahami ilmu 

dan juga tidak bisa mengajarkannya kepada orang lain. 

Dalam kenyataannya setelah para guru telah berusaha melancarkan 

segala kompetensinya antara lain menguasai bahan, memahami sasaran didik, 

mengelola program, menggunakan strategi dan metode, mengelola kelas serta 

kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan alat bantunya, namun tatkala 
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sampai pada suatu saat harus melakukan evaluasi berdasarkan data dan 

informasi hasil pengukuran proses dan produk belajar, maka guru dihadapkan 

pada kenyataan berbeda-beda. 

Ada peserta didik yang benar-benar dapat menguasai pelajaran 

(mastery learning) yang ditunjukkan oleh angka nilai prestasinya yang tinggi 

(qualified student), ada yang cukup menguasai pelajaran yang ditunjukkan 

dengan oleh nilai sedang atau sekedar memadai batas lulus, dan ada yang 

tidak atau belum menguasai pelajaran yang ditunjukkan dengan nilai yang 

berada dibawah ukuran batas lulus. Berdasarkan waktu yang diterapkan ada 

peserta didik yang dapat menyelesaikan pelajaran lebih cepat dari waktu yang 

disesuaikan (rapid leaner), ada yang sesuai dengan waktu yang dialokasikan 

(siswa normal), dan ada peserta didik yang tidak dapat menyelesaikan 

pelajaran sesuai waktu yang ditentukan (slow leaner).
2
 

Dalam dunia mengajar setiap pengajar harus juga memperhatikan 

adanya tingkat perbedaan kecerdasan dalam diri peserta didiknya dan setiap 

pengajar harus mengajak bicara dan mengajarkan materi pelajaran sesuai 

dengan tingkat kemampuan nalar peserta didiknya. Dan seharusnya lembaga 

pendidikan memberikan perhatian berbeda pada anak yang mempunyai 

kemampuan yang tinggi (mastery learning) dengan anak yang memiliki 

kesulitan belajar (slow leaner).
3
  

                                                           
2
 Makmun, Abidin Syamsudin, Psikologi Kependidikan (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007) ,55 

3
 Ibid,56 
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Apalagi yang terjadi pada sekolah agama (Madrasah), yang 35% 

pelajarannya adalah pelajaran agama dengan menggunakan bahasa atau 

tulisan arab. Sedangkan pada jenjang sebelumnya anak tersebut belum atau 

masih minim mendapat pendidikan tentang baca tulis arab, tentu mereka 

sangat kesulitan untuk mengejar apalagi melampaui mereka yang sudah lebih 

dulu mempelajarinya. Siswa yang seperti ini membutuhkan bimbingan agar 

mampu menyesuaikan dengan siswa yang lainnya. 

Selain itu pendidikan Madrasah yang memiliki ciri pendidikan agama 

dan mencetak anak yang berakhlaqul karimah (imtaq dan karakter), tentu 

harus bekerja keras untuk mewujudkannya jika dalam jenjang sebelumnya 

anak tidak dibekali pendidikan agama yang cukup dan sering diabaikan dalam 

lingkungan keluarganya ataupun lingkungannya. 

Hal ini sesuai dengan UU no 20 tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasioanal pada pasal 3, yang menyebutkan bahwa pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa.  

Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia , sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  
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Dari pemikiran diatas penulis tertarik untuk melakukan  penelitian 

terhadap suatu program pembinaan anak yang memiliki kesulitan belajar 

khususnya baca tulis arab, tata cara beribadah dan pembiasaan akhlaqul 

karimah, yang diselenggaran oleh MTs Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo 

dengan judul “IMPLEMENTASI PROGRAM KELAS BINA KEMAMPUAN 

DASAR  KEAGAMAAN DI MTS. DARUL HUDA MAYAK TONATAN 

PONOROGO TAHUN PELAJARAN 2013/2014. 

B. Fokus Penelitian 

Mengingat luasnya ruang lingkup dalam penelitian ini, dan banyaknya 

faktor yang dapat ditinjak lanjuti, adapun waktu dan tenaga yang tersedia 

sangat terbatas, maka penulis memberikan batasan masalah pada penelitian 

ini mengenai bagaimana implementasi program kelas bina kemampuan dasar 

keagamaan di MTs Darul Huda Mayak Ponorogo tahun 2013/2014, dan 

bagaimana hasil belajar siswa program kelas bina kemampuan dasar 

keagamaan tersebut. 

C. Rumusan Masalah             

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan 

permasalahannya sebagai berikut : 

1. Bagaimana implementasi program kelas bina kemampuan dasar 

keagamaan di MTs. Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo tahun 

pelajaran 2013/2014?  
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2. Bagaimana hasil belajar siswa program kelas bina kemampuan dasar 

keagamaan di MTs. Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo tahun 

pelajaran 2013/2014?  

 

D. Tujuan Penelitian 

Terkait dengan rumusan diatas penelitian ini bertujuan membahas dan 

menjelaskan sebagai berikut : 

1. Untuk mendiskripsikan dan menjelaskan implementasi program kelas 

bina kemampuan dasar keagamaan di MTs. Darul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo tahun pelajaran 2013/2014.  

2. Untuk mendiskripsikan dan menjelaskan hasil belajar siswa program 

kelas bina kemampuan dasar keagamaan di MTs. Darul Huda Mayak 

Tonatan Ponorogo tahun pelajaran 2013/2014.  

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan  dalam penelitian ini adalah : 

1. Secara Teoritik 

a) Untuk menambabah khazanah keilmuan dibidang pendidikan, 

khususnya tentang pembinaan kemampuan dasar keagamaan. 

b) Sebagai sumbangan pemikiran bagi lembaga untuk lebih meningkatkan 

bina kemampuan dasar keagamaan.  
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2. Secara Praktis 

a) Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan 

pengembangan pemikiran serta dapat memecahkan suatu masalah 

penelitian 

b) Bagi lembaga dapat mengetahui apakah program yang dilaksanakan 

berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan yang direncanakan dan 

terdapat peningkatan hasil belajar siswanya dengan program bina 

kemampuan dasar keagamaan. 

c) Bagi siswa untuk meningkatan hasil belajarnya dengan program bina 

kemampuan dasar keagamaan yang telah diselenggarakan. 

 

F. Metode Penelitian. 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

     Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian dengan pendekatan 

kualitatif, yang memiliki karakteristik alami (natural setting) sebagai 

sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil, 

analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisa 

induktif, dan makna merupakan hal yang esensial.
4
 

       Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah studi kasus penelitian 

lapangan (field research) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas 

dalam penelitian kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti 

                                                           
4
 Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami. Lihat dalam 

lexy j. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 3. 
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berangkat ke “lapangan” untuk mengadakan pengamatan tentang suatu 

fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Dalam hal ini terkait erat dengan 

pengamatan peran serta peneliti lapangan biasanya membuat catatan 

lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan 

dianalisis dalam berbagai cara.
5
 

2. Kehadiran Peneliti   

Untuk memperoleh data yang detail maka kehadiran peneliti di lokasi 

penelitian adalah kunci utama yang menentukan keberhasilan dalam 

penelitian. Dengan kata lain dalam penelitian ini, penelitilah yang 

bertindak sebagai instrumen kunci atau skenarionya yang datang langsung 

ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data berdasarkan dengan topik 

penelitian, baik dengan pengamatan maupun dengan wawancara tertulis 

maupun tidak tertulis, dengan para orang tua, guru, anak-anak, dan kepala 

sekolah yang bertindak sebagai subyek penelitian. 

3. Lokasi Penelitian  

Dalam upaya pembuatan skripsi ini penulis mengambil tempat atau 

lokasi penelitian di Madrasah Tsanawiyah Darul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo, dengan alasan peneliti setiap hari berada dilokasi penelitian 

walaupun tidak terlibat langsung dalam obyek penelitian, sehingga 

memudahkan untuk datang langsung ke lokasi dan menemui orang-orang 

yang terlibat langsung  dalam obyek penelitian sehingga informasi yang 

diperoleh valid dan dapat dipercaya. 

                                                           
5
 Ibid., 26. 
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4. Sumber Data 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek 

dari mana data dapat diambil atau diperoleh.
6
  Penulis memperoleh data 

dari : 

a. Kepala Madrasah, selaku penanggung jawab program kelas bina 

kemampuan dasar keagamaan di MTs Darul Huda. 

b. Ustadz/Ketua pelaksana Program kelas bina kemampuan dasar 

keagamaan MTs Darul Huda 

c. Ustadz/Pembimbing Program kelas bina kemampuan dasar keagamaan 

MTs Darul Huda. 

d. Siswa/Peserta kegiatan Program kelas bina kemampuan dasar 

keagamaan MTs Darul Huda  

e. Dokumentasi yaitu semua dokumen yang menunjang dan dapat 

dipergunakan sebagai sumber data yang berkaitan dengan topik 

penelitian. 

 

5. Metode Pengumpulan Data 

Metode merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Fungsi 

metode adalah sebagai jembatan yang dapat menghubungkan antara teori 

dan praktek dalam rangka mencapai tujuan. Dalam penelitian ini metode 

yang digunakan adalah : 

 

                                                           

       
6
 Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakata : Rineka Cipta, 

2002), 107. 
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a. Metode Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatat secara 

sistematik terhadap segala yang tampak pada objek penelitian. 

Pencatatan yang dilakukan terhadap obyek di tempat terjadi atau 

berlangsungnya peristiwa yang diselidiki disebut observasi langsung.  

Observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak 

pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki, 

misalnya peristiwa tersebut diawali melalui film atau rangkaian foto. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh orang melakukan observasi 

agar penggunaan teknik ini dapat menghimpun data secara efektif 

berikut ini: (1) pemilikan pengetahuan yang cukup mengenai obyek 

yang akan observasi, (2) pemahaman tujuan umum dan tujuan khusus 

penelitian, (3) penentuan cara dan alat yang digunakan dalam 

mencatat pengamatan data, (4) penentuan kategori pendapatan gejala 

yang diamati, (5) pengamatan dan pencatatan harus dilakukan secara 

cermat dikritisi, (6) pencatatan setiap gejala harus dilakukan secara 

terpisah agar tidak saling mempengaruhi, (7) pemilikan pengetahuan 

dan keterampilan terhadap alat dan cara mencatat hasil.
7
 Adapun data 

yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik ini adalah waktu 

pelaksanaan program, metode yang digunakan dan observasi tentang 

letak geografis Madrasah Tsanawiyah Darul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo.  

                                                           

      
7
 Tim Penyusun Ka-Prodi Tarbiyah, Metode Penelitian (Ponorogo: STAIN Press, 2008), 2. 
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b. Metode  Wawancara 

Wawancara adalah merupakan alat pengumpulan data dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara 

lisan pula.
8

 Jadi antara pencari informasi dan sumber informasi 

mengadakan kontak langsung bertatap muka untuk mendapatkan 

informasi yang subyektif. Dalam wawancara ini akan dibagi dengan 

beberapa macam wawancara yaitu: wawancara terstruktur, semi 

terstruktur, dan tidak terstruktur. 

Peneliti dalam pengumpulan data menggunakan  wawancara semi 

terstruktur atau interview bebas, dimana dalam pelaksanaannya lebih 

bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari 

wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara 

lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat 

dan ide-idenya. Dalam wawancara peneliti perlu mendengarkan secara 

teliti dan mencatat apa yang dikemukakan informan.
9

 ini karena 

bertujuan untuk memperoleh data yang lebih kuat dan akurat. Dengan 

penggunaan wawancara ini peneliti akan lebih mudah dalam 

mendapatkan data dari informan. Metode ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang : 

1. Apa latar belakang diberlakukannya program kelas bina 

kemampuan dasar  keagamaan 

                                                           

      
8
 Amirul Hadi-Haryono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 

2005),129. 

      
9
 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif,(Bandung : Alfabeta,2005),72. 
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2. Apa tujuan diberlakukannya program kelas bina kemampuan 

dasar  keagamaan 

3. Apa metode yang digunakan dalam program kelas bina 

kemampuan dasar  keagamaan 

4. Bagaimana sistem evaluasi program kelas bina kemampuan dasar  

keagamaan 

5. Apa media yang dipakai dalam program kelas bina kemampuan 

dasar  keagamaan 

6. Apa faktor penghambat dan pendukung program kelas bina 

kemampuan dasar  keagamaan 

7. Bagaimana hasil belajar program kelas bina kemampuan dasar  

keagamaan 

 

c. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-

barang tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti 

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

dokumen, peraturan-perataran, notulen rapat, catatan harian dan 

sebagainya.
10

 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang diri 

Madrasah Tsanawiyah Darul Huda sebagai intansi yang 

menyelenggarakan program yang diteliti. 

                                                           
10

 Hadi, Metodologi Penelitian Pendidikan, 135. 
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6. Teknik Analisis Data 

Setelah penulis dalam penelitiannya dapat menghimpun data lewat 

berbagai macam metode yang ditetapkan, maka sesuai dengan prosedur 

penelitian kualitatif analisis data  mengikuti konsep Miles dan Huberman, 

bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif 

dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian 

sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktifitas dalam 

analisis data , meliputi data reduction , data display , dan conclusion. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar langkah-langkah analisis. 

Keterangan : 

a. Mereduksi data dalam konteks penelitian yang dimaksud adalah 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal 

yang penting ,membuat katagori. Dengan demikian data yang telah di 

 

Pengumpulan 

Data 

 

Penyajian 

Data 

Reduksi 

Data 

 

Kesimpulan  
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reduksikan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.  

b. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data atau menyajikan data ke dalam pola yang dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, grafik, matrik, network dan chart. Bila pola-pola 

sudah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut sudah 

menjadi pola yang baku yang selanjutnya akan didisplaykan pada 

laporan akhir penelitian. 

c. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif dalam penelitian ini 

adalah penarikan kesimpulan dan verivikasi. 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian 

kualitatif dilakukan dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan 

pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, 

kajian kasus negatif dan pengecekan anggota
11

 

a. Perpanjangan Keikutsertaan 

 Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. 

Keikutsetaan peneliti sangat menetukan dalam pengumpulan data. 

Dalam hal ini keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu 

singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti dalam 

penelitian ini akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan 

data dikumpulkan. Maksud dan tujuan memperpanjang keikutsertaan 

                                                           

      
11

 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif ,175  
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dalam penelitian ini adalah : (a) dapat menguji ketidak benaran 

informasi yang diperkenalkan oleh orang yang bercerita, baik yang 

berasal dari diri sendiri, maupun dari responden dan selain itu dapat 

membangun kepercayaan subyek, (b) dengan terjun ke lokasi dalam 

waktu yang cukup panjang peneliti dapat mendeteksi dan 

memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori data, dan yang 

terpenting adalah distori pribadi. 

b. Pengamatan yang tekun 

     Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat 

relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. Jika kalau 

perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan 

pengamatan menyediakan kedalaman. 

c. Triangulasi 

    Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.  

Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan : sumber, metode, penyidik, dan teori.
12

 

Dalam penelitian ini, digunakan  teknik triangulasi dengan 

pemanfaatan sumber dan penyidik. Teknik triangulasi dengan sumber 

berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

                                                           

     
12

 Ibid, 178. 
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informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai peneliti dengan jalan : (a) 

membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 

(b) membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan 

apa yang dikatakan secara pribadi, (c) membandingkan apa yang 

dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang 

dikatakanya sepanjang waktu, (d) membandingkan keadaan dan 

perseptif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang 

yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang kaya, pegawai 

pemerintahan, (e) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu 

dokumen yang berkaitan. Teknik triangulasi dengan penyidik, artinya 

dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk 

keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan 

pengamatan lainya membantu mengurangi kemencengan dalam 

pengumpulan data. 

 

d. Pengecekan sejawat melalui diskusi 

            Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara mengekspos hasil 

sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik 

dengan rekan-rekan sejawat. Hal ini dilakukan dengan maksud : (a) 

untuk membuat agar peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan 

kejujuran, (b) diskusi dengan sejawat ini memberikan suatu kesempatan 

awal yang baik untuk memulai menjajaki dan menguji hipotesis yang 

muncul dari pemikiran peneliti. 
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8. Tahapan-tahapan Penelitian. 

     Tahapan-tahapan penelitian dalam penelitian ini ada 3 (tiga) 

tahapan dan ditambah dengan tahap akhir dari  penulisan laporan hasil 

penelitian.Tahap-tahap  penelitian tersebut adalah : (1) tahap pra lapangan : 

yang meliputi menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan 

penelitian, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian, dan yang menyangkut soal 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. 

 

G.  Sistematika Pembahasan 

      Pembahasan dalam penelitian ini disusun sitematik yang saling 

berhubungan erat sebagaimana berikut : 

Bab I. Pendahuluan  yang merupakan ilustrasi tentang skripsi secara 

keseluruhan, dalam bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah 

yang diteliti, fokus penelitian,  rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.  

Bab II. Landasan Teoritik, yakni berfungsi untuk mengetengahkan 

kerangka acuan teori yang digunakan sebagai landasan pemikiran dan 

penelitian. Dalam kerangka teoritik ini pembahasannya meliputi teori-teori 

yang mampu mendukung dalam pelaksanaan kegiatan Program Kelas Bina 
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Bab III. Temuan Penelitian, dalam bab ini berisi tentang hasil-hasil  

penelitian di lapangan yang meliputi data umum tentang paparan data dan 

lokasi penelitian yang terdiri dari dasar pemikiran, profil dan paparan data  

khusus yang  terdiri dari data tentang  pelaksanaan kegiatan Program kelas 

Bina Kemampuan Dasar Keagamaan di Madrasah Tsanawiyah Darul Huda 

Mayak Ponorogo 

Bab IV. Pembahasan Analisis data. Bab ini membahas tentang 

Bagaimana pelaksanaan Kegiatan kelas Bina Kemampuan Dasar 

Keagamaan di Madrasah Tsanawiyah Darul Huda Mayak Ponorogo, dan 

Bagaimana hasil belajar siswa dengan kegiatan Program kelas Bina 

Kemampuan Dasar Keagamaan di Madrasah Tsanawiyah Darul Huda 

Mayak Ponorogo, dan apa perubahan bagi siswa setelah mengikuti kegiatan 

tersebut 

Bab V. Adalah penutup atau bab terakhir dari semua rangkaian 

pembahasan dari awal sampai akhir yang berisi tentang kesimpulan dan 

saran-saran. Setelah lima bab, kemudian diikuti dengan daftar pustaka, 

lampiran-lampiran, daftar riwayat hidup. 

 


