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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era modern ini, pendidikan seyogyanya merupakan kawah 

pembelajaran bagi anak didik, yang diharapkan mampu menjawab 

tantangan perubahan zaman baik dalam segi kognitif, afektif, dan 

psikomotoriknya. Pendidikan merupakan hal yang sama sekali tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan, baik kehidupan keluarga, bangsa, dan negara.  

Dalam Islam, pendidikan seharusnya dapat menjadikan seluruh 

manusia yang menghambakan diri kepada Allah. Adapun yang dimaksud 

menghambakan diri, yakni beibadah kepada Allah. Islam menghendaki 

bahwa manusia dididik untuk mampu merealisasikan tujuan hidupnya 

sebagaimana yang telah digariskan Allah. Allah berfirman pada surat adz-

dzariyat ayat 56: 

$tΒuρ àM ø) n=yz £⎯ Åg ø:$# }§ΡM}$# uρ ωÎ) Èβρ ß‰ç7 ÷èu‹ Ï9 ∩∈∉∪   

 “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan  supaya  mereka 
   mengabdi kepada-Ku”. 
 

Penambahan fasilitas belajar saja tidaklah cukup, lebih dari itu 

semua adalah bagaimana membuat anak didik kita mencintai belajar 

sebagai bagian yang tak terpisahkan dari hidupnya. Maka pembenahan 

kurikulum dan manajemen pendidikan merupakan hal pokok yang harus 

diperhatikan dalam sebuah lembaga pendidikan. Begitu juga dengan 

kegiatan-kegiatan di luar jam belajar yang dilakukan sekolah untuk 

1 



2 
 

menunjang visi pembelajaran. Sarana pendidikan merupakan sarana 

penunjang bagi proses belajar mengajar. Menurut rumusan Tim 

Penyusunan Pedoman Kebudayaan (dalam Arikunto dan Yuliana, 2008: 

273) menyebutkan bahwa sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang 

diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun 

yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan 

denga lancar, teratur, efektif dan efisien (Samino, 2009: 146).   

Di lingkungan sekolah  anak-anak harus dibantu agar dapat 

memanfaatkan materi pengetahuan yang telah mereka dapatkan bagi 

kehidupan kesehariannya, baik secara individu, maupun sebagai anggota 

masyarakat, bangsa dan negara (Nawawi, 1982: 125). 

Sekolah adalah salah satu pusat kegiatan belajar. Dengan demikian 

sekolah merupakan arena untuk aktivitas. Banyak jenis aktivitas yang 

dapat dilakukan oleh siswa di sekolah. Aktivitas siswa tidak cukup hanya 

mendengarkan dan mencatat seperti yang lazim terdapat di sekolah- 

sekolah tradisional. Paul B. Diedrich membuat suatu daftar yang berisi 177 

macam kegiatan siswa yang antara lain dapat digolongkan sebagai berikut. 

1. Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya, membaca, 
memeperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang 
lain. 

2. Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, 
memeberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, 
diskusi 

3. Listening activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian, 
percakapan, diskusi, musik, pidato. 

4. writing activities, seperti misalnya menulis cerita,  karangan, 
laporan, angket, menyalin. 

5. Drawing activities, misalnya: menggambar, memebuat grafik, 
diagram. 
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6. Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: 
melakukan percobaan, membuat konstruksi, bermain, berkebun, 
beternak. 

7. Mental activities, sebagai contoh misalnya: menganggap, 
mengingat, memecahkan soal, menganalisa, melihat hubungan, 
mengambil keputusan. 

8. Emotional activities, seperti misalnya menaruh minat, merasa 
bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup 
(dalam Sardiman, 2001: 98). 

 
      Dalam usaha mengembangkan aktivitas siswa, banyak sekolah 

yang menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler sebagai program layanan 

khusus dalam pendidikan di sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler 

dimaksudkan untuk mengembangkan salah satu bidang kegiatan yang 

diminati oleh sekelompok siswa, misalnya olah raga, kesenian, 

kerohanian, dan berbagai macam keterampilan.  

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler antara satu sekolah dengan 

sekolah lainnya biasanya berbeda. Variasinya sangat ditentukan oleh 

kemampuan guru, siswa dan kemampuan sekolah. Dalam menentukan 

pilihan ekstrakurikuler, siswa perlu mempertimbangkan berbagai hal. 

Pertimbangan itu biasanya berkaitan dengan teman dekat, yang mengikuti 

ekstrakurikuler tertentu, berkaitan dengan pendapat orang tua, atau atas 

pemahamanya sendiri berdasarkan bakat yang dimiliki.  

Pemilihan ekstrakurikuler yang paling tepat adalah jika ada 

kesesuaian antara bakat dan minat siswa. Dengan demikian mereka akan 

memiliki motivasi yang besar untuk mengembangkan bakat dalam 

mengikuti ekstrakurikuler pilihannya. Karena itu seharusnya siswa 
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menyadari dan memahami, bahwa menguasai ekstrakurikuler yang dipilih 

akan sangat bermanfaat bagi dirinya. 

Pembina adalah guru yang diberi kepercayaan untuk membimbing 

menggerakkan serta mengatur program kegiatan. Oleh karena itu guru 

pembina dituntut memiliki kemampuan untuk dapat menumbuhkan 

motivasi dalam mengikuti program ekstrakurikuler.  

Pembinaan terhadap siswa merupakan salah satu bagian yang 

senantiasa harus mendapat perhatian dari semua pihak. Oleh karena itu 

dalam pola pembinaan tersebut perlu dikemas dengan berbagai 

kegiatan/aktifitas yang dapat memperdalam dan memperluas pengetahuan 

siswa, mengembangkan bakat dan minat, kreatifitas serta ketrampilan 

siswa, menumbuhkan daya tangkal pada diri siswa terhadap pengaruh 

negatif yang datang dari luar maupun dari dalam lingkungan sekolah 

sendiri. 

Anak didik senang dengan sikap dan perilaku baik yang 

diperlihatkan oleh guru. Dengan sikap dan perilaku yang baik minat siswa 

akan bertambah (Djamarah, 1994: 64). 

Dalam mencapai tujuan agar dapat tercapai sesuai yang 

diharapkan, maka seorang guru harus benar-benar bisa menjadi tauladan 

bagi peserta didiknya serta selalu berusaha, bersabar dan bertawakkal 

kepada Allah SWT dalam setiap urusan yang dihadapi. Firman Allah SWT 

pada surat at-thalaq dalam potongan ayat ke-2 yang berbunyi:  
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  …⎯ tΒuρ È, −Gtƒ ©!$# ≅ yèøg s† … ã&©! % [` t øƒ xΧ ∩⊄∪ 

 “...Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan 
baginya jalan keluar”. 
 

Pondok pesantren selain sebagai lembaga keagamaan Islam, juga 

telah membuktikan dirinya sebagai lembaga pendidikan yang memiliki 

peran besar dalam upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat bangsa.  

Kemampuan pesantren melahirkan perubahan dalam masyarakat ini 

memberikan asumsi bahwa pesantren adalah sosok lembaga sosial yang 

mampu melahirkan lingkungan masyarakat yang mengenal tatanan 

kehidupan yang lebih maju dengan karakter menggarap lingkungan 

sekitarnya (Ghazali, 2002: 9).  

Begitu juga dengan pondok pesantren Muhammadiyah Imam 

Syuhodo, dalam mengembangkan aktivitas siswa, di sana guru pembina 

juga menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di luar 

jam pelajaran dalam rangka pengarahan pada peningkatan skill 

(kemampuan) siswa, agar peserta didik mendapatkan kemampuan lebih di 

luar mata pelajaran formal. Adapun di antara kegiatan ekstrakurikuler di 

sana antara lain: muhadhoroh (pelatihan pidato), pendidikan bahasa (Arab 

dan Inggris), tapak suci, santri pecinta alam, keolahragaan, keorganisasian, 

Qiro’ah,  ta’lim dan  halaqoh.  

Kegiatan muhadhoroh merupakan salah satu kegiatan 

ekstrakurikuler yang nantinya akan mempunyai peran besar bagi siswa 

setelah mereka terjun ke masyarakat. Setelah siswa lulus dari pondok 
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pesantren, pastinya masyarakat akan mengharapkan dia bisa 

menyampaikan ilmunya kepada masyarakat. Dari sinilah mereka akan 

mengambil manfaat dari kegiatan muhadhoroh yang telah mereka ikuti di 

pesantren. 

Mengingat betapa besarnya manfaat kegiatan tersebut maka di 

pondok pesantren Muhammadiyah Imam Syuhodo mewajibkan kegiatan 

muhadhoroh. Namun sangat disayangkan, sebagian para siswa dalam 

mengikuti kegiatan tersebut hanya sekedar mengikuti tanpa didasari minat 

dari dalam diri dan tanpa dipahami manfaat besar yang akan dipetik. 

Sehingga terkesan para siswa dalam mengikuti kegiatan muhadhoroh 

hanya  sebatas untuk menghindari ‘iqob (hukuman) atau sekedar absen 

semata. 

Melihat keadaan seperti terlihat di atas, pihak pesantren sangat 

menyadari bahwa hal tersebut merupakan suatu kelemahan atau 

permasalahan yang harus segera diatasi. Sehingga tentunya sangat 

diperlukan seorang guru yang bisa berperan dan dapat memberikan 

bimbingan serta pembinaan pada kegiatan muhadhoroh  di pondok 

pesantren Muhammadiyah Imam Syuhodo.   

Pondok pesantren Muhammadiyah Imam Syuhodo adalah lembaga 

pendidikan yang sudah dipercaya masyarakat. Hal ini terbukti, meski 

pesantren ini masih relatif muda (berdiri tahun 1995), namun sejak tiga 

tahun terakhir jumlah pendaftar santri baru selalu melebihi daya tampung, 

sehingga perlu diadakan seleksi santri baru. 
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Dengan demikian, dirasa perlu untuk mengkaji tentang: Upaya 

Guru Pembina Dalam Menumbuhkan Minat Siswa Pada Kegiatan 

Muhadhoroh Di Pondok Pesantren Muhammadiyah Imam Syuhodo 

Tahun 2009/2010. 

 
B. Penegasan Istilah 

Supaya tidak terjadi salah pengertian dan salah dalam penafsiran 

maksud dari judul penelitian ini, maka perlu diperjelas dengan 

memberikan penegasan-penegasan istilah dalam judul: 

1. Guru Pembina 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001: 288 ) kata guru 

diartikan sebagai orang yang pekerjaannya mengajar.  

Pembina berasal dari kata bina yang berarti membina atau 

tindakan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk 

memperoleh hasil yang lebih baik (Poerwadarminto, 1993: 117). Dari 

sini dapat diketahui, bahwa guru pembina adalah orang yang 

mengajarkan ilmu pengetahuan secara sadar, berencana, teratur, 

terarah, dan bertanggung jawab untuk memberdayakan kemampuan 

yang ada dalam pribadi peserta didik dengan segala aspeknya agar 

memperoleh hasil yang lebih baik. Guru pembina yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah guru-guru (asaatidz fulltimer) di pondok 

pesantren Muhammadiyah (putra) Imam Syuhodo.  
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2. Minat 

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada 

suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh (Djamarah, 2002: 

132).  

 Minat akan timbul apabila murid tertarik pada sesuatu karena 

sesuai dengan kebutuhannnya, atau merasa bahwa sesuatu yang akan 

dipelajari dirasakan bermakna bagi dirinya (Hamalik, 2001: 33). Dari 

keterangan tersebut, di sini penulis menyimpulkan bahwa minat adalah 

merupakan suatu hal yang sangat penting bagi individu dalam 

melakukan kegiatan untuk mencapai kesempurnaan. Dengan minat, 

seseorang akan timbul perhatian dan akan terdorong untuk melakukan 

suatu kegiatan. 

3. Muhadhoroh,  

  Muhadhoroh berasal dari bahasa arab محا ضرة = يحاضر  حاضر - 

yang berarti kuliah atau pidato (Yunus, 1972: 104). Dari sini penulis 

sampaikan bahwa muhadhoroh yang dimaksud dalam judul skripsi ini 

adalah kegiatan pelatihan pidato yang dilakukan 3 kali dalam sepekan 

di pondok pesantren Muhammadiyah Imam Syuhodo. 

4. Pondok Pesantren Muhammadiyah Imam Syuhodo  

Pondok pesantren Muhammadiyah Imam Syuhodo adalah 

sebuah lembaga pendidikan formal yang berada di bawah organisasi 

Muhammadiyah, yang beralamatkan di Jln. KH. Ahmad Dahlan 154, 

Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo. 
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 Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa maksud 

dari judul ini adalah bagaimana upaya yang dilakukan oleh guru pembina 

untuk memelihara dan memperkembangkan motivasi siswa pada kegiatan 

muhadhoroh di pondok pesantren Muhammadiyah Imam Syuhodo. 

 
C. Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut maka penulis 

dapat merumuskan pokok permasalahan yaitu: Bagaimana upaya guru 

pembina untuk menumbuhkan minat siswa pada kegiatan muhadhoroh di 

pondok pesantren (putra) Imam Syuhodo? 

 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui upaya yang dilakukan guru pembina dalam menumbuhkan 

minat siswa pada kegiatan muhadhoroh di pondok pesantren 

Muhammadiyah (putra) Imam Syuhodo. 

2. Manfaat Penelitian 

 Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan 

pengetahuan dan wawasan keilmuan tentang upaya-upaya yang 

dilakukan guru pembina dalam menumbuhkan minat siswa pada 

kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu juga dapat digunakan sebagai 

informasi ilmiah atau acuan pada penelitian yang sama pada masa 

berikutnya. 
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 Secara praktis, karya ilmiah ini dapat digunakan sebagai rujukan 

bagi pendidik dalam melaksanakan pendidikan, sebagai tambahan 

pengetahuan serta pengalaman bagi penulis, sebagai bahan 

pertimbangan dan masukan untuk peningkatan mutu pendidikan di 

pondok pesantren Muhammadiyah Imam Syuhodo.  

 
E. Tinjauan Pustaka  

Tinjauan pustaka merupakan uraian singkat tentang hasil-hasil 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang masalah yang sejenis. 

Tinjauan pustaka ini berfungsi sebagai dasar otentik tentang orisinalitas 

atas keaslian penelitian. 

Feni Yuana (Universitas Sumatra Utara, 2009) dengan judul skripsi 

“Efektivitas Penguasaan Retorika dan Kepercayaan Diri”. Dari hasil 

penelitiannya disimpulkan bahwa kunci sukses untuk memperoleh rasa 

percaya diri dari para peserta pidato adalah mengembangkan sikap positif 

dalam diri, mempunyai tujuan dan kemampuan, meningkatkan penampilan 

dan pergaulan, dan juga memilih teman yang baik. Penguasaan retorika 

yang efektif dalam meningkatkan rasa percaya diri yakni sebelum pidato 

para siswi diharuskan mempersiapkan naskah pidato terlebih dahulu, 

kemudian mereka memuculkan motivasi dari dalam diri dan hal tersebut 

dijadikan sebagai pola hidup secara berkesinambungan. 

Isyatul Mardiyati (UMS, 2003) dengan judul skripsi: “Pengaruh 

Pelatihan Ketrampilan Sosial Terhadap Penyesuaian Diri Anak Berbakat 

Pada Kelas Akselerasi Di MTs PPMI Assalam Sukoharjo”. Skripsi ini 
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berisi tentang pengaruh pelatihan ketrampilan sosial terhadap penyesuaian 

diri anak berbakat pada kelas akselerasi di MTs PPMI Assalam Sukoharjo. 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa ada perbedaan kemampuan 

peyesuaian diri yang signifikan antara sebelum mengikuti pelatihan 

ketrampilan sosial dan sesudah mengikuti pelatihan tersebut. Hasil dari 

penelitian ini juga diketahui tantang ketrampilan dalam bersosialisasi dan 

kemampuan penyesuaian diri yang dimiliki siswa. Selain itu juga diketahui 

sejauh mana pelatihan ketrampilan sosial dapat dijadikan salah satu 

alternatif terapi perilaku yang dapat digunakan untuk menangani masalah 

gangguan penyesuaian diri.   

Yunita Rahmawati (STKIP Ponorogo, 2010), dengan judul “ 

Upaya Siswa Menumbuhkan Kepercayaan dirinya Dalam Komptensi 

Berbicara Bahasa Inggris di Madrasah Hidayatul Muna 2 Ponorogo”. 

Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Eksrakurikuler Muhadhoroh 

menjadi pelengkap bagi para siswa untuk menguji kemampuan berbahasa 

mereka. Dalam hal ini,  guru hendaknya turut membantu siswanya dalam 

menumbuhkan kepercayaan diri dengan memberikan semangat terhadap 

para  siswa. Guru juga harus  berupaya dengan mengembangkan ide 

kreatifnya supaya kepercayaan diri siswa tumbuh ketika proses 

pembelajaran berbicara bahasa Inggris berlangsung. 

Berdasarkan kajian-kajian di atas tampak belum ada penelitian 

mengenai upaya guru pembina dalam menumbuhkan minat siswa pada 
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kegiatan muhadhoroh. Dengan demikian masalah yang diangkat dalam 

penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kebaruan.  

 
F. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif, karena data yang dianalisis 

tidak digunakan untuk menolak atau menerima hipotesis, melainkan 

hasil analisis itu berupa deskripsi dari gejala-gejala yang diamati, yang 

tidak selalu harus berbentuk angka-angka atau koefisien antar variable. 

Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian di lapangan, 

sehingga ini merupakan penelitian lapangan.   

2. Sumber Data 

a.  Data Primer.  

Data Primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik 

individu ataupun perorangan (Umar, 1996: 42). Dan sumber pertama 

dalam penelitian ini yaitu siswa di pondok pesantren 

Muhammadiyah (putra) Imam Syuhodo. Data tarsebut akan 

diperoleh melalui wawancara kepada siswa. Di samping itu juga 

dilakukan wawancara terhadap guru pembina muhadhoroh tentang 

bagaimana upaya dalam menumbuhkan minat siswa pada kegiatan  

tersebut. 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut 

dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau yang 

lainnya (Umar, 1996: 42). Data ini meliputi penelitian terdahulu, 

literatur-literatur dan sebagainya untuk memeperoleh landasan teori 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

3. Penentuan Populasi dan Sampel 

a.  Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian baik berupa gejala-

gejala, benda-benda atau peristiwa (Arikunto, 1991 : 102). Dalam 

penulisan skripsi ini penulis mengambil sampel dari populasi siswa 

MTs di pondok pesantren (putra)  Muhammadiyah yang berjumah 

152 anak dan 13 guru pembina di pesantren putra Imam Syuhodo. 

b. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 

1992: 104). Menurut Suharsimi Arikunto: ”Apabila subjeknya 

kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya 

merupakan penelitian populasi. Selanjutnya apabila subjeknya besar 

(lebih dari 100) maka dapat diambil antara 10-15 % atau lebih.” 

Mengenai pengambilan sampel, karena banyaknya jumlah guru dan 

siswa (lebih dari 100), maka penulis mengambil 30 siswa dan 1 

guru, karena untuk guru pembina kegiatan muhadhoroh hanya satu. 

Sebagai sampel diambil kelas II MTs (kelas A dan B) . Teknik yang 

penulis gunakan adalah teknik random sampling sederhana (sample 

random sampling), penentuan sampel dengan cara undian terhadap 
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populasi (Muh.shodiq, 2003: 54). Tiap-tiap kelas akan diundi dan 

diambil 15 orang dengan cara mengambil 15 orang dari tiap kelas 

yang mempunyai nomer absen ganjil, sehingga akan dicapai 30 

siswa sebagai sampel yang diharapkan menjadi wakil dari jumlah 

populasi.  

4. Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang peneliti perlukan, maka penulis 

menggunakan:  

a. Metode observasi 

Observasi merupakan studi yang disengaja dan sistematis tentang 

keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan 

mengamati dan mencatat (Arikunto, 1991: 104). Metode ini penulis 

gunakan untuk mendapatkan data tentang segala hal yang berkaitan 

dengan pelaksanaan kegiatan muhadhoroh. 

b. Metode interview (wawancara) 

Interview sebagai proses tanya jawab lisan, di mana dua orang atau 

lebih berhadap-hadapan secara fisik (Arikunto, 1991:  188). Metode 

ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang keadaan guru, 

keadaan siswa serta data yang berkaitan dengan pembinaan dan 

minat siswa pada kegiatan muhadhoroh di pondok pesantren (putra) 

Muhammadiyah Imam Syuhodo. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 
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yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, dan sebagainya ( Arikunto, 1991:  190). Metode ini 

penulis gunakan untuk memperoleh data tentang sejarah singkat 

berdirinya pondok pesantren Muhammadiyah Imam Syuhodo,  

struktur organisasi serta keadaan sarana dan prasarananya. 

5. Teknik analisis data 

Analisis data dilakukan dengan metode analisa deskriptif kualitatif 

yaitu menganalisa data dengan cara menggambarkan keadaan sesuatu 

(Arikunto, 1991: 200). Dalam penelitian ini, penyusun berusaha 

menemukan kesimpulan-kesimpulan dari kasus-kasus dan tidak sampai 

pada uji hipotesa. 

 
G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Skripsi ini akan  disusun dalam lima bab. Secara sistematis dapat 

digambarkan perinciannya sebagai berikut:  

Bab I Pendahuluan, berisi tentang: Latar Belakang Masalah, 

Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan serta Manfaat Penelitian, 

Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.  

Bab II Upaya Guru Pembina Dalam Menumbuhkan Minat Siswa 

Pada Kegiatan Muhadhoroh,  yaitu teori-teori yang berkaitan dengan objek 

penelitian yang terdiri dari pengertian guru, pengertian pembina, tugas-

tugas guru, pengertian minat, unsur-unsur minat, faktor-faktor yang 

mempengaruhi timbulnya minat, serta macam-macam minat. 
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Bab III Gambaran umum obyek penelitian yang memuat tentang 

sejarah singkat berdirinya, letak geografis, visi misi tujuan pesantren, 

kurikulum, struktur organisasi, keadaan guru, keadaan siswa, sarana dan 

prasarana serta upaya guru pembina dalam menumbuhkan minat siswa 

pada kegiatan muhadhoroh yang di dalamnya dipaparkan tentang kegiatan 

muhadhoroh, bentuk-bentuk dan tujuan pembinaan, minat siswa dan faktor 

penghambatnya. 

Bab IV analisis data mengenai pembinaan muhadhoroh dan minat 

siswa pada kegiatan muhadhoroh di pondok pesantren Imam Syuhodo. 

Bab V Penutup. Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan 

akhir dari hasil penelitian, saran-saran dan penutup. 

 


