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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan persoalan penting bagi semua umat. 

Pendidikan selalu menjadi tumpuan harapan untuk mengembangkan 

individu dan masyarakat. Pendidikan merupakan alat untuk memajukan 

peradaban, mengembangkan masyarakat, dan membuat generasi mampu 

berbuat banyak bagi kepentingan mereka. Jadi jika stabilitas suatu bangsa 

terguncang atau kemajuannya terhambat, maka yang pertama-tama 

ditinjau ulang ialah sistem pendidikan.
1
 

Bangsa kita sangat menaruh harapan terhadap dunia pendidikan. Dari 

pendidikan inilah diharapkan masa  depan dibangun dalam landasan yang 

kuat. Landasan yang berpijak pada norma-norma moral agama. Landasan 

yang mampu memandirikan anak bangsa dengan berbagai potensi yang 

dimilikinya.
2
 

Maka jelas kiranya bahwa menuntut ilmu pengetahuan memang 

diwajibkan. Dengan ilmu kita bisa meraih dunia, dengan ilmu kita dapat 

meraih akhirat dan dengan ilmu pula kita bisa meraih kedua-duanya. 

Firman Allah pada surat Al-Alaq ayat 1-5, berbunyi: 

                                                             
1
Hery Noer Aly,Watak Pendidikan Islam, (Jakarta: Friska Agung Insani, 2003), Cet.2, 

hlm. 2. 
2
Najib Sulhan, Pendidikan Berbasis Karakter, (Surabaya: PT. Jepe Press MediaUtama, 

2011),Cet.2, hlm.53. 
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                    ) ١-٥:العلق( 

 

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, 

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 

Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajarkan (manusia) 

dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa 

yang tidak diketahuinya.” (QS. Al-Alaq: 1-5). 

 

Ayat ini pertama yang turun kepada Rasulullah. Ayat ini berisi 

perintah untuk membaca, menulis, dan juga belajar. Hal ini karena 

belajar atau memperhatikan pengetahuan sangat penting peranannya 

bagi manusia, sehingga surat Al-Alaq lebih menggunakan kata Iqra’ dan 

al-qalam. Diakui atau tidak, keduanya sangat penting perannya dalam 

proses pembelajaran. Disamping itu, dengan membaca diharapkan 

membawa tertanamnya keimanan dan ketakwaan seseorang sebagai 

wujud dari perubahan yang merupakan hasil dari proses pembelajaran. 

Setiap laki-laki dan perempuan harus menerima pendidikan. Dan 

pendidikan sendiri dibagi menjadi tiga yaitu pendidikan Formal, 

pendidikan Nonformal dan pendidikan Informal. Pendidikan Formal 

adalah pendidikan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang 

terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan 

tinggi. Dapat dicontohkan seperti Sekolah Dasar (SD), SMP, SMA 

ataupun sekolah sederajat. Dengan bentuk sekolah yang tersistem dan 

mengikuti aturan – aturan yang telah terpusat. Mereka yang bersekolah 
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disekolah formal sangat memperhatikan kedisiplinan dan patuh terhadap 

segala aturan yang ada. Sedangkan pendidikan Nonformal adalah jalur 

pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara 

terstruktur dan berjenjang, dapat dicontohkan seperti Pesantren, SKB, 

lembaga-lembaga kursus atau pelatihan dan lain – lain. Dan pendidikan 

informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. 

Mengkaji tentang pendidikan bagaikan membahas persoalan yang 

tidak akan pernah selesai. Sebab, jika pembahasan mengenai pendidikan 

itu telah usai, justru hal tersebut tidak sesuai dengan hakikat pendidikan 

tersebut. Pendidikan adalah suatu proses yang tiada henti, karena proses 

perkembangan dalam kehidupan ini tidak akan pernah selesai. Oleh 

karena itu, agar pembahasan tentang pendidikan lebih bermanfaat, 

hendaklah pembahasan tersebut mengarah pada hal-hal seperti 

perubahan paradigma, peningkatan mutu, pengayaan teori, materi, 

keefektifitasan dan pengembangan manajemen yang ada pada Madrasah 

Diniyah. 

Madrasah Diniyah adalah sebagai salah satu jalur pendidikan di 

Indonesia, namun selama ini banyak berkembang persepsi bahwa 

Madrasah Diniyah kurang diminati dikalangan masyarakat. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, minat adalah kecenderungan 

hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan.
3
 sedangkan menurut 

prof. Dr H. Djaali dalam bukunya yang berjudul Psikologi pendidikan, 
                                                             

3Anton M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2008), cet. 4, hlm. 744 
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minat adalah rasa lebih suka dan rasa keterkaitan pada suatu hal atau 

aktivitas, tanpa ada yang menyuruh.
4
 

Mengapa bisa demikian? Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa 

faktor yang akan diuraikan sebagai berikut. Bahwa Madrasah Diniyah 

seringkali dianggap sebagai sekolah  Nonformal, pendidikan yang 

diajarkan di sekolah Madrasah Diniyah dianggap kurang menjanjikan 

masa depan, belum ditunjang dengan fasilitas yang modern atau fasilitas 

seperti di sekolah pagi (sekolah formal). Ketika seorang peserta didik di 

Madrasah Diniyah mau sekolah di Madrasah Diniyah, lalu dengan 

alasan apa mereka mau bersekolah? karena kemauan itu sangat berkaitan 

dengan minat dan kesungguhan, bagaimana jadinya nanti kalau peserta 

didik di Madrasah Diniyah tidak bersungguh-sungguh?  Sedangkan 

waktu yang digunakan untuk sekolah Madrasah Diniyah dianggap 

sebagai waktu sisa, yang berarti bahwa setiap pagi mereka sudah pergi 

sekolah pagi (sekolah formal) dan mereka disekolah pagi juga telah 

mendapat pelajaran – pelajaran dari guru yang bisa dibilang pelajaran itu 

cukup banyak dan setiap pulang mereka juga dibekali dengan pekerjaan 

rumah (PR), dan setiap sore mereka juga harus pergi untuk sekolah 

Madrasah Diniyah, apakah mereka tidak merasa lelah? apakah mereka 

akan menerima pelajaran yang diberikan di Madrasah Diniyah dengan 

baik? Apakah materi yang diberikan kepada mereka sesuai dengan usia 

mereka? Karena terkadang ketika mereka sekolah di Madrasah Diniyah 

                                                             
4Djaali, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), cet. 3, hlm. 121 
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usia mereka masih terlalu kecil untuk mampu menerima pelajaran yag 

ada di Madrasah Diniyah yang didalam materi tersebut berisi tentang 

kajian keislaman dan bertuliskan Bahasa Arab. Sedangkan keadaan 

pendidik yang berada di Madrasah Diniyah terkadang kurang perhatian. 

Pendidik yang berasal di Madrasah Diniyah bisa dikatakan mereka 

“Berjuang”, maka tidaklah suatu hal luar biasa ketika terkadang banyak 

pendidik dari Madrasah Diniyah yang memilih mundur karena tidak 

sanggup lagi mengajar di Madrasah Diniyah. Salah satu yang menjadi 

alasan pendidik memilih mundur adalah faktor “Kurang Penghargaan” 

terhadap pendidik yang ada di Madrasah Diniyah. 

B. Rumusan Masalah 

Dengan permasalahan seperti itu, betapa minimnya minat masyarakat 

untuk menyekolahkan anak – anaknya di lembaga non formal yakni 

Madrasah Diniyah. Mengutip perkataan K.H. Hakim, “Di zaman akhir ini 

kita harus berpegang pada agama.”
5
 Maka peneliti merumuskan pokok 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap Pendidikan Madrasah 

Diniyah Miftahul Huda Bulungan Pakis Aji Jepara? 

2. Apa yang menyebabkan minimnya minat masyarakat terhadap 

pendidikan Madrasah Diniyah Miftahul Huda Bulungan Pakis Aji? 

                                                             
5Pengasuh Pondok Pesantren Al-Huda Walhidayah Bulungan Pakis Aji Jepara. 
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3. Bagaimana upaya untuk menanggulangi minimnya minat masyarakat 

terhadap pendidikan Madrasah Diniyah Miftahul Huda Bulungan Pakis 

Aji? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian skripsi ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap Pendidikan 

Madrasah Diniyah Miftahul Huda Bulungan Pakis Aji Jepara. 

2. Untuk menjelaskan penyebab minimnya minat masyarakat terhadap 

pendidikan Madrasah Diniyah Miftahul Huda Bulungan Pakis Aji 

3. Untuk menjelaskan upaya untuk menanggulangi minimnya minat 

masyarakat terhadap pendidikan Madrasah Diniyah Miftahul Huda 

Bulungan Pakis Aji. 

D. Manfaat Penelitian 

Setelah dilakukan penelitian dan pengkajian data yang telah diperoleh. 

Diharapkan hasil penelitian skripsi ini diperoleh manfaat sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap Pendidikan 

Madrasah Diniyah Miftahul Huda Bulungan Pakis Aji Jepara 

2. Untuk mengetahui penyebab minimnya minat masyarakat terhadap 

pendidikan Madrasah Diniyah Miftahul Huda Bulungan Pakis Aji 

3. Untuk mengetahui upaya untuk menanggulangi minimnya minat 

masyarakat terhadap pendidikan Madrasah Diniyah Miftahul Huda 

Bulungan Pakis Aji. 
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E. Kajian Pustaka 

Peneliti menggunakan literatur buku, untuk dijadikan konsep dasar 

penelitian. Adapun literatur buku-buku yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Buku yang berjudul Kiat Melahirkan Madrasah Unggulan Merintis 

dan Mengelola Madrasah yang Kompetitif.  karya Jamal Ma’mur 

Asmani 

Buku ini membahas pengertian dari madrasah, madrasah adalah 

manifestasi kebudayaan bangsa Indonesia yang harus dirawat dan 

dikembangkan. Selain ikut serta mencerdaskan jutaan kader muda 

bangsa, madrasah juga terbukti mampu melahirkan para nasionalis 

sejati yang aktif memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini dari 

belenggu penjajahan. Oleh sebab itu, keberadaan madrasah saat ini 

harus mampu melahirkan lebih banyak intelektual yang sanggup 

mengimbangi laju zaman. 

Buku ini menjelaskan tidak akan ada prestasi tanpa kerja keras. 

Madrasah tidak mungkin setara dengan sekolah umum, khususnya 

sekolah negeri, apalagi melampauinya, jika cara-cara yang digunakan 

masih konvensional. Kehebatan lahir dari cara-cara yang luar biasa 

yang tidak lazim dilakukan orang. Oleh karena itu, madrasah harus 

terdorong untuk menempuh cara-cara yang tidak biasa untuk 

mempercepat peningkatan kualitas. Tentu, cara yang digunakan harus 
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tetap berada dalam koridor agama dan etika bangsa yang luhur, bukan 

cara-cara kotor apalagi tercela. 

2. Buku yang berjudul Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan 

Pendidikan Islam karya Dr. H. Muhaimin, M.A 

 Buku ini membahas tentang pengembangan pendidikan agama 

islam salah satunya madrasah, dimana madrasah merupakan 

perkembangan modern dari pendidikan pesantren. Menurut sejarah, 

jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia, lembaga pendidikan Islam 

yang ada adalah pesantren yang memusatkan kegiatannya untuk 

mendidik peserta didiknya mendalami ilmu agama. 

 Dilihat dari isu sentralnya, Mukti Ali ingin mendobrak pemahaman 

masyarakat yang bernada sumbang terhadap eksistensi madrasah, 

dimana ia selalu didudukkan pada posisi marginal, karena ia hanya 

berkutat pada kajian masalah keagamaan islam dan miskin 

pengetahuan umum, sehingga outputnya pun kurang diperhitungkan 

oleh masyarakat. 

3. Skripsi yang berjudul Minat Siswa Madrasah Aliyah Masalikil Huda 

Menjadi Guru Pendidikan Agama Islam Profesional (Studi Kasus 

Pada Siswa Kelas XII Masalikil Huda Tahunan Tahun 2013/2014) 

karya Lusyana dari UNISNU Jepara Jurusan PAI. 

 Skripsi tersebut menyebutkan bahwa minat pada dasarnya adalah 

penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu 

diluar diri, semakin kuat atau dekat hubungan tersebut semakin besar 
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minatnya. Adapun unsur-unsur minat terdiri dari: perasaaan, perhatian, 

motif, daya penarik.  

 Faktor-faktor yang mempengaruhi minat terdiri dari faktor internal 

dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi: motivasi, kebutuhan, dan 

faktor eksternal antara lain yaitu, keluarga, fasilitas, dan tempat 

bergaul.  

4. Skripsi yang berjudul Pergeseran Minat Dalam Mengaji Al-Qur’an 

Habis Magrib Paska Lulus Sekolah Dasar Di MTs Ribhul Ulum 

Kedungmutih Wedung Demak Tahun Pelajaran 2015/1016 karya 

Husni Maghfiroh, S. Pd. I  dari UNISNU Jepara Jurusan PAI. 

 Dalam skripsi tersebut dapat diketahui bahwa minat memiliki 

Unsur, meliputi: a. perasaan senang, b. perhatian, c. motif dan tujuan. 

Dan dari beberapa uraian di dalam skripsi dapat di ambil kesimpulan 

bahwa minat mmpunyai fungsi yang sangat besar dalam belajar. Minat 

belajar yang besar, cenderung menghasilkan prestasi yang tinggi, 

sebaliknya, minat belajar yang kurang akan menghasilkan prestasi 

yang rendah. Oleh karena itu dalam pembelajaran membutuhkan minat 

belajar dalam meraih hasil dan prestasi yang baik. 

5. Artikel yang berjudul Model Peningkatan Minat Masyarakat Terhadap 

Madrasah Ibtidiyah Di Jawa Tengah karya Aji Sofanudin Balitbang 

Kemenag Jawa Tengah, Jurnal Nadwa, Volume 1, Mei 2012. Yang di 

Unduh Pada Hari Selasa Tanggal 13 Juni Pukul 12:00 WIB.  
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 Di dalam artikel ini dijelaskan minat masyarakat untuk 

menyekolahkan anak mereka pada MI Ma’arif Grabag 1 Magelang 

tergolong tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya orang tua wali 

yang ikut mendaftarkan putra-putrinya ke Madrasah tersebut. 

Kapasitas atau tamping MI Ma’arif terbatas namun pendaftarnya dari 

tahun ke tahun membludak. Meskipun belum dapat dipastikan bahwa 

banyaknya orang tua yang menyekolahkan anak pada madrasah 

tersebut murni semata-mata karena program dan pengelolaan madrasah 

yang unggul. Sebab, beberapa wali murid menyampaikan bahwa 

mereka menyekolahkan anak di situ karena kebetulan waktu pulang 

siswa-siswinya adalah pukul 13:00 WIB. Sehingga cocok dengan 

waktu pulang kerja. Mafhum, bahwa banyak orang tua wali yang 

bekerja di Gudang (pabrik) dan pulang sore sehingga waktu pulangnya 

bersamaan dengan waktu pulang anak sehingga bisa antar jemput. 

 Model peningkatan minat masyarakat menyekolahkan anak mereka 

pada MI Ma’arif Grabag 1 Magelang adalah dengan memiliki 

program-program unggulan, membiasakan akhlak mulia, alumni 

banyak diterima di lembaga favorit, memiliki pretasi non akademik 

yang bagus, serta memiliki prestasi ademik yang baik. 
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6. Artikel yang berjudul Pemberdayaan Madrasah Diniyah: Belajar 

Pada Seabad Madin Muawanatul Muslimin di Kudus karya Moh. 

Rosyid Dosen STAIN KudusMrosyid72@yahoo.co.id. Yang di Unduh 

Pada Hari Selasa Tanggal 13 Juni Pukul 12:00 WIB. 

 Dalam artikel ini dijabarkan bahwa layanan pendidikan adalah 

aktifitas yang diperoleh bagi masyarakat (peserta didik) dari 

penyelenggara pendidikan dalam proses pembelajaran. Layanan ini 

terpetakan atas sarana prasarana, proses pembelajaran, hingga strategi 

keberhasilan pendidikan yang direngkuh oleh peserta didik dengan 

sukses yang difasilitasi oleh guru atau pendidik. Jadi pada intinya 

pendidik merupakan faktor penting dalam menyukseskan kegiatan 

pembelajaran. 

 Menurut isi dari artikel ini juga dijelaskan keberadaan pendidikan 

agama dan keagamaan berposisi sejajar dengan pendidikan umum 

(non-agama). Dengan demikian meningkatkan kinerja dalam 

memfasilitasi madrasah diniyah non formal itu sangat penting. 

Pendidikan Diniyah non formal tertuang dalam pasal 21 (1) pendidikan 

diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, 

majelis taklim, pendidikan al-qur’an diniyah taklimiyah atau bentuk 

lain yang sejenis. (2) Pendidikan diniyah nonformal sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk satuan pendidikan satuan 

pendidikan, dan (3) pendidikan diniyah nonformal yang berkembang 

menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari kantor 

mailto:KudusMrosyid72@yahoo.co.id
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Kemenag Kab/Kota setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan 

pendirian satuan pendidikan. 

 Penelitian ini merupakan penelaah kembali terhadap buku, artikel 

dan penelitian yang sudah ada, yang membahas tentang minat terhadap 

Madrasah Diniyah. Beberapa buku, penelitian dan artikel diatas 

peneliti jadikan sebagai pertimbangan dan masukan dalam penulisan 

skripsi. Hampir semua buku dan artikel diatas lebih menjelaskan minat 

terhadap Madrasah Aliyah,  pergeseran minat dalam mengaji Al-

Qur’an, minat masyarakat terhadap madrasah Ibtidaiyah. Adapun 

penelitian yang akan peneliti teliti membahas tentang Minimnya Minat 

Masyarakat Terhadap Pendidikan Madrasah Diniyah. Penelitian ini 

dilakukan guna mengetahui pandangan masyarakat terhadap 

pendidikan Madrasah Diniyah dan mengetahui penyebab minimnya 

minat masyarakat terhadap Madrasah Diniyah sehingga memperoleh 

informasi untuk menanggulangi permasalahan tersebut. 

F. Penegasan Istilah 

 Untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan maksud dan 

tujuan dari judul skripsi ini, dalam penulisan penelitian perlu adanya 

penegasan istilah. Maka ada beberapa istilah yang terdapat pada skripsi 

yang berjudul “Studi Deskriptif Tentang Minimnya Minat Masyarakat 

Terhadap Pendidikan Madrasah Diniyah Miftahul Huda Bulungan Pakis 

Aji Jepara Tahun 2017”, maka peneliti akan menjelaskan istilah tersebut. 
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1. Pengertian Minat 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, minat adalah 

kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan.
6
 

Jadi dapat disimpulkan minimnya minat adalah sedikit, kurang  atau 

terbatasnya kecenderungan hati untuk melakukan sesuatu.
7
 

2. Pengertian Masyarakat 

 Masyarakat merupakan satu kelompok manusia yang menduduki 

satu kawasan tertentu, yang anggota-anggotanya saling menggantung 

satu sama lain. 

3. Madrasah Diniyah 

 Madrasah Diniyah adalah lembaga pendidikan yang memberikan 

pendidikan dan pengajaran tentang agama islam, yang diberikan secara 

klasikal. Perlu peneliti tegaskan dalam penelitian ini, peneliti hanya 

membahas Madrasah Diniyah Awwaliyah Miftahul Huda dengan masa 

belajar 4 tahun. Sedangkan untuk Madrasah Wustha dan Madrasah 

Ulya tidak ikut dalam pembahasan. 

 Mengatasi minimnya minat masyarakat terhadap Madrasah 

Diniyah Miftahul Huda Bulungan Pakis Aji Jepara artinya mencari solusi 

atau upaya agar masyarakat tertarik terhadap madrasah dan mau 

menyekolahkan anak di Madrasah Diniyah tersebut. Dari permasalahan 

                                                             
6Anton M. Moeliono, loc. cit, hlm. 744 
7
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2007),Cet. 4,hlm. 766 
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tersebut peneliti melakukan penelitian di SD N 01 Bulungan dengan objek 

kelas IV sebagai sampel. 

 Maksud dari judul skripsi “Studi Deskriptif tentang Minimnya 

Minat Masyarakat Terhadap Pendidikan Madrasah Diniyah Miftahul Huda 

Bulungan Pakis Aji Jepara Tahun 2017” adalah mencari solusi dan upaya 

atas masalah minimnya minat masyarakat terhadap Madrasah Diniyah 

Miftahul Huda Bulungan Pakis Aji Jepara. 

G. Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian mencakup tiga hal sebagai berikut: 

1. Pendekatan penelitian 

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan 

kualitatif adalah penelitian untuk menjawab permasalahan yang 

memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks dan situasi 

yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan 

kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data 

yang dikumpulkan terutama data kualitatif. Melakukan pengamatan 

terhadap orang dalam kehidupan sehari-hari, berinteraksi dengan 

mereka, dan berupaya memahami bahasa dan tafsiran tentang dunia 

sekitarnya.
8
 

2. Metode Pengumpulan Data Penelitian 

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif, yakni metode 

penelitian yang digunakan untuk menggambarkan (to describe), 

                                                             
8 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2012), Cet. 2, hlm. 29.  
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menjelaskan, dan menjawab persoalan-persoalan dengan fenomena 

dan peristiwa yang terjadi saat ini, baik tentang fenomena sebagaimana 

adanya maupun analisis hubungan antara variabel dalam suatu 

fenomena.
9
 Data dikumpulkan melalui penyebaran angket, 

dokumentasi,  wawancara dan observasi langsung.  

Angket adalah pengumpulan data melalui sejumlah pertanyaan 

tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden 

dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahui.
10

 

Angket digunakan untuk memperoleh data tentang minat 

masyarakat desa bulungan terhadap Madrasah Diniyah Miftahul Huda 

Awwaliyah. Adapun bentuk angket yang digunakan adalah angket 

terbuka dan bentuknya essay tertulis 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen 

rapat, legger, agenda, dan sebagainya.
11

 

Dokumentasi digunakan untuk mengetahui data siswa SD N 01 

Bulungan Pakis Aji Jepara yang menjadi sampel penelitian. 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Wawancara dilakukan dua pihak, pewawancara yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara yang menjawab pertanyaan.
12

 Peneliti 

                                                             
9Ibid., hlm. 41. 
10Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), hlm. 130. 
11Ibid., hlm 231 
12 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2012), Cet. 30, hlm. 186. 
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akan mewancarai tiga narasumber. Pertama Bapak H. Ali Shodikin., 

beliau adalah Kepala Madrasah Diniyah Miftahul Huda Bulungan, 

Narasumber kedua, Bapak H. Muzayyin Beliau salah satu guru di 

Madrasah Diniyah Miftahul Huda Bulungan. Narasumber ketiga 

adalah Tasya yang merupakan salah satu anak yang tidak bersekolah di 

Madrasah Diniyah Miftahul Huda Bulungan, Narasumber keempat 

adalah Bapak Muri selaku orang tua dari Tasya. Sedangkan observasi 

langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata 

tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.
13

 

Peneliti akan meneliti masyarakat sekitar Madrasah Diniyah Miftahul 

Huda Bulungan. Dengan cara mengamati bagaimana perilaku 

kesehariannya, bagaimana pandangan mereka mengenai Madrasah 

Diniyah dan cara menanggulangi minimnya minat masyarakat 

terhadap pendidikan Madrasah Diniyah Miftahul Huda Bulungan Pakis 

Aji. 

3. Metode Analisis Data 

Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis. Data yang 

bersifat kualitatif (narasi kata-kata), maka analisis dilakukan secara 

non statistik.
14

 Dalam berfikir induktif, kesimpulan akan dicapai 

dengan mengamati contoh-contoh, fakta-fakta, gejala-gejala, atau 

                                                             
13 Moh Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), Cet. 8, hlm. 175. 
14Ibid., hlm. 61. 
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objeknya.
15

Setelah data terkumpul kemudian data dikelola secara 

induktif, sebuah penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus untuk 

mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika skripsi pada dasarnya berupa urutan penyajian untuk 

menggambarkan permasalahan yang diteliti. Sistematika penelitian ini 

peneliti sajikan sebagai berikut: 

1. Bagian Muka 

 Pada bagian ini memuat pendahuluan yang terdiri dari halaman 

judul, halaman pengesahan, halaman nota pembimbing, surat 

pernyataan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi. 

2. Bagian Isi 

Dalam bagian ini memuat lima bab terdiri: 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini memuat pendahuluan yang terdiri dari: 

Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, 

Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Penegasan Istilah, 

Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi. 

BAB II : LANDASAN TEORI  

MINIMNYA MINAT MASYARAKAT TERHADAP 

PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH  

                                                             
15Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangannya, (Jakarta: 

Kencana Prenada Media, 2012), Cet. 2, hlm. 10. 
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A. Pengertian Masyarakat 

B. Pengertian Pendidikan 

C. Pengertian Madrasah Diniyah 

D. Minimnya Minat dan Upaya Untuk Menanggulangi 

Minimnya Minat 

a. Pengertian Minimnya  Minat 

b. Fungsi Minat 

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat 

d. Alternatif Upaya Menanggulangi Minimnya Minat 

BAB III : KAJIAN OBYEK PENELITIAN 

GAMBARAN UMUM TENTANG MINIMNYA MINAT 

MASYARAKAT TERHADAP PENDIDIKAN 

MADRASAH DINIYAH MIFTAHUL HUDA 

BULUNGAN PAKIS AJI JEPARA 

A. Deskripsi Umum Madrasah Diniyah Miftahul Huda 

Bulungan Pakis Aji Jepara Tahun Pelajaran 2016/2017. 

B. Deskripsi tentang minimnya minat masyarakat 

terhadap pendidikan Madrasah Diniyah Miftahul Huda 

Bulungan Pakis Aji Jepara Tahun Pelajaran 2016/2017 

C. Upaya penanggulangan minimnya minat masyarakat 

terhadap pendidikan Madrasah Diniyah Miftahul Huda 

Bulungan Pakis Aji Jepara Tahun Ajaran 2016/2017. 
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BAB IV : HASIL PENELITIAN  

A. Analisis Deskriptif Minimnya Minat Masyarakat 

Terhadap Pendidikan Madrasah Diniyah Miftahul Huda 

Bulungan Pakis Aji Jepara 

B. Analisis Deskriptif Terhadap Upaya Untuk 

menanggulangi Minimnya Minat Masyarakat Terhadap 

Pendidikan Madrasah Diniyah Miftahul Huda 

Bulungan Pakis Aji Jepara 

BAB V : PENUTUP 

Merupakan penutup dari skripsi yang ditulis, memuat 

kesimpulan dari pembahasan dan analisis pada bab-bab 

sebelumnya, kemudian saran-saran dari hasil penelitian 

yang ditujukan kepada para civitas akademika, baik dari 

kalangan pendidik, mahasiswa, pelajar bahkan dari 

kalangan pemerintah (yang bergerak dalam bidang 

pendidikan), yang akan melakukan penelitian-penelitian 

serupa serta ditujukan pula bagi mereka yang mempunyai 

minat dalam dunia tulis menulis. Bagian terakhir dari bab 

ini adalah kata penutup yang berisi rasa syukur dan terima 

kasih kepada semua pihak yang membantu kelancaran 

dalam penulisan skripsi ini, juga memberikan kesempatan 

bagi siapapun untuk memeberikan saran dan kritik bagi 

penelitian ini. 


