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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar yang merupakan proses kegiatan untuk mengubah tingkah laku 

siswa dipengaruhi oleh banyak faktor. Dari sekian banyak faktor yang 

berpengaruh itu, secara garis besar dapat diklasifikasikan ke dalam faktor intern 

(dari dalam) diri siswa, baik yang menyangkut faktor fisiologis maupun faktor 

psikologis, dan faktor ekstern (dari luar) diri siswa. Faktor intern siswa, terutama 

faktor psikologis, memberikan andil yang cukup penting dalam belajar. Faktor 

psikologis dapat memberikan landasan dan kemudahan dalam upaya mencapai 

tujuan belajar secara optimal. Sebaliknya, ketiadaan faktor psikologis proses 

belajar dapat dihambat, bahkan dapat pula menambah kesulitan dalam mengajar. 

Faktor psikologis yang memiliki peranan penting itu dapat dipandang sebagai 

cara–cara berfungsinya pikiran siswa dalam pemahaman bahan pelajaran, 

sehingga penguasaan terhadap bahan pelajaran yang diberikan lebih mudah dan 

efektif.  

Thomas F. Staton (dalam  Sardiman, 2001: 3) mengklasifikasikan faktor 

psikologis yang diperlukan dalam kegiatan belajar dalam enam macam, yaitu: (1) 

motivasi, (2) konsentrasi, (3) reaksi, (4) organisasi, (5) pemahaman, dan (6) 

ulangan. Dari ke-enam faktor psikologis tersebut, hanya faktor motivasi yang 

akan diuraikan lebih lanjut dalam bahasan berikut karena yang terkait dengan 

penelitian ini. 
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 Motivasi yang merupakan dorongan yang timbul dalam diri siswa, ada 

yang disebut motivasi intrinsik, yaitu daya jiwa yang mendorong siswa untuk 

melakukan sesuatu yang timbul dalam dirinya sendiri, dan ada dorongan yang 

timbul yang disebabkan oleh adanya pengaruh luar yang disebut motivasi 

ekstrinsik. Motivasi mencerminkan pendekatan antara sikap, kebutuhan, persepsi 

dan keputusan yang terjadi pada diri siswa yang ditimbulkan dari dalam diri siswa 

(intrinsik) dan atau ditimbulkan karena pengaruh eksternal (ekstrinsik). Siswa 

akan berhasil dalam belajar apabila pada dirinya ada keinginan untuk belajar. Ini 

lah prinsip utama dalam kegiatan pembelajaran. Keinginan atau dorongan untuk 

belajar ini lah yang disebut dengan motivasi. Motivasi belajar setidaknya meliputi 

dua hal: (1) ingin mengetahui apa yang akan dipelajari, dan (2) ingin memahami 

mengapa hal tersebut patut dipelajari. Dengan siswa berpijak pada ke dua unsur 

motivasi tersebut, maka motivasi  dapat menjadi dasar permulaan yang baik dalam 

belajar.  

Faktor siswa dianggap sebagai sesuatu yang menentukan pelaksanaan dan 

keberhasilan proses pembelajaran. Hamalik (2001:105) berpendapat, bahwa 

tingkah laku manusia didorong oleh motif-motif tertentu. Perbuatan belajar akan 

berhasil bila berdasarkan motivasi pada diri siswa. Siswa mungkin dapat dipaksa 

untuk melakukan sesuatu perbuatan tetapi ia tidak mungkin dipaksa untuk 

menghayati perbuatan itu  sebagaimana mestinya. Guru dapat memaksakan materi 

pelajaran kepada siswa, tetapi tidak mungkin memaksanya untuk belajar dalam 

arti sebenarnya. Ini berarti, tugas guru yang paling berat ialah berupaya agar siswa 

mau belajar dan memiliki keinginan belajar terus-menerus.  
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 Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi sangat berpengaruh pada 

keberhasilan belajar siswa, sebagaimana dalam laporan hasil penelitian Haryono 

(2004) dalam Thesisnya menyatakan bahwa “Motivasi Mampu Mendongkrak 

IPK”. Penelitian ini mengambil 100 mahasiswa sebagai sampel dan mengambil 

data sekunder yang berupa IPK dengan rata-rata = 2,5631. Kemudian dengan 

menggunakan instrument yang berupa angket serta wawancara untuk memperoleh 

data primer, penelitian tersebut menghasilkan korelasi (hubungan) antara IPK, 

motivasi, NEM serta daerah asal mahasiswa, sebagai berikut : 

Tabel 1 : Koefisien Korelasi ( Hubungan ) antara IPK, Motivasi, NEM serta 
Daerah Asal Mahasiswa 

Variabel IPK Motivasi NEM Daerah 

IPK 

Motivasi 

NEM 

Daerah 

1,000 

0,940 

0,026 

0,252 

0,940 

1,000 

0,012 

0,229 

0,026 

0,012 

1,000 

-0,097 

0,252 

0,229 

-0,097 

1,000 

Sumber : Haryono  (2004) 

Hasil penelitian menunjukkan angka korelasi antara motivasi dengan IPK 

didapat 0,940. Karena 0,940 lebih besar dari 0,5, hal ini menunjukkan adanya 

hubungan yang cukup erat antara adanya motivasi terhadap perolehan IPK. Dan 

tanda positif menunjukkan bahwa semakin tinggi motivasi yang dimiliki semakin 

tinggi IPK  yang diperoleh. 
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 Apabila dibandingkan dengan korelasi antara variable lainnya, yang 

paling dominan adalah korelasi antara motivasi dengan IPK. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa motivasi sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya IPK, 

atau hasil setelah dideterminasi bahwa IPK ditentukan oleh : 88,36 % oleh 

motivasi, 1 % oleh NEM, 6,4 % oleh daerah asal mahasiswa, serta sisanya 6, 24 % 

ditentukan oleh faktor-faktor lainnya.  

Dari gambaran tersebut di atas, jelas bahwa faktor motivasi belajar siswa 

sangat dominan dalam menentukan keberhasilan siswa. Dengan demikian 

peningkatan motivasi harus mendapat perhatian para guru sebagai motivator 

dalam menjalankan proses pembelajaran di kelas, guna mencapai keberhasilan 

belajar siswa secara optimal. Penemuan hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa hasil belajar pada umumnya meningkat jika motivasi belajar bertambah. 

Dengan demikian, motivasi merupakan faktor yang banyak berpengaruh terhadap 

proses dan hasil belajar siswa.  

Permasalahan yang seringkali dijumpai dalam pembelajaran mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam (selanjutnya ditulis PAI) adalah kurangnya 

motivasi belajar siswa terhadap materi-materi PAI. Rendahnya motivasi belajar 

siswa terhadap mata pelajaran PAI ini dapat disebabkan beberapa faktor, antara 

lain (1) kurangnya minat dan perhatian siswa pada mata pelajaran PAI, (2) siswa 

kurang merasa membutuhkan materi agama, (3) materi dirasa sulit oleh siswa, (4) 

metode pengajaran yang tidak menarik, (5) strategi pengajaran yang kurang tepat, 

dsb.  
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 Berbagai faktor di atas merupakan suatu gejala yang selalu bertalian 

dalam mempengaruhi motivasi belajar siswa. Sebagai gambaran, apabila seorang 

siswa yang tidak memiliki minat dalam belajar maka perhatiannya terhadap 

pelajaran yang diajarkan akan rendah. Apabila siswa sudah tidak memiliki 

perhatian, maka ia akan merasakan kesulitan dalam menerima pelajaran, dan 

akhirnya tidak memiliki dorongan untuk belajar. Motivasi belajar siswa yang 

rendah, juga dapat terjadi karena kurang fahamnya siswa terhadap materi yang 

diberikan. Akibatnya, siswa  merasa tidak membutuhkan materi tersebut. Guru 

yang kurang memberikan teknik pengajaran yang bervariasi dan penggunaan 

strategi pengajaran yang tidak tepat juga berdampak pada rendahnya motivasi 

belajar siswa. Mengingat tidak semua siswa mempunyai motivasi yang sama 

terhadap pelajaran yang disajikan oleh seorang guru, maka diperlukan kecakapan 

guru untuk dapat membangkitkan motivasi siswa dengan mempertimbangkan 

berbagai faktor yang dapat mempengaruhi tersebut. 

Dalam peningkatan motivasi, ada beberapa teori motivasi yang terkenal 

seperti dari A. Maslow yang tekenal dengan teori khirarki kebutuhan manusia, 

David Mc Clelland dengan teori basic needs nya, Herzberg dengan teori dua 

faktor, serta Aldelfer dengan teori ERG nya, dapat dijadikan dasar para guru 

dalam membangkitkan motivasi belajar siswa. Guru dapat berusaha untuk 

menerapkan motivasi dalam proses dan cara mengajar di kelas, untuk 

merangsang, meningkatkan dan memelihara motivasi siswa dalam belajar. 

Karena Madrasah Aliyah (MA) Al-Muayyad Surakarta merupakan salah 

satu MA swasta yang berada di bawah Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren, 
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 maka kurikulum yang diberikan tidak hanya mengacu pada Departemen Agama 

secara mutlak, tetapi juga mengacu pada visi dan misi lembaga pendidikan itu 

sendiri, seperti:  mewajibkan siswanya untuk mengikuti pendidikan diniyyah pada 

sore hari untuk memperkaya pengajaran agama. Hal ini dilakukan, mengingat 

bahwa siswa yang belajar di MA Al-Muayyad Surakarta tidak semuanya telah 

mampu menguasai materi-materi agama dengan baik. Untuk itu, perlu adanya 

tambahan materi untuk membantu pengajaran pendidikan agama, seperti  mata 

pelajaran Al-Qur’an-Hadits, Fiqh, Bahasa Arab, Sejarah Kebudayaan Islam, 

Aqidah-Akhlaq. Selain itu, terlalu luasnya materi dan sedikitnya waktu tersedia 

untuk menyampaikan bahan, sudah barang tentu mendorong kepala madrasah dan 

guru untuk mengambil tindakan manajerial yang tepat agar tujuan pengajaran dan 

pendidikan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. 

 Berbagai segi dan cara telah dilakukan oleh Kepala Madrasah MA           

Al-Muayyad Surakarta untuk memotivasi siswa dalam belajar materi-materi 

agama. Mulai dari pengelompokan siswa menurut kemampuannya pada bidang 

agama, pemberian materi yang disesuaikan dengan kemampuan siswa, hingga 

pembedaan metode dan strategi guru yang digunakan dalam pengajaran.  

Penerapan langkah-langkah tersebut oleh Kepala Madrasah MA               

Al-Muayyad Surakarta dilatarbelakangi beberapa hal. Pertama, pada 

kenyataannya siswa yang  belajar di  madrasah tersebut dari latar pendidikan yang  

bervariasi. Ada siswa yang berasal dari Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang sudah 

memiliki dasar agama yang baik, dan ada pula siswa yang berasal dari SMP, di 

mana secara umum mereka belum mempunyai kemampuan bidang agama dengan  
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 baik. Kedua, kemauan anak belajar di MA Al-Muayyad  Surakarta ada yang 

datang dari diri sendiri dan ada yang datang dari orang tua/keluarga. Ketiga, 

tingkat motivasi antara masing-masing siswa berbeda-beda. Sementara, pada sisi 

yang lain, MA Al-Muayyad  Surakarta yang berada di bawah Lembaga 

Pendidikan Pesantren memiliki tanggung jawab moral untuk mengantarkan 

siswanya  mampu mengerti, memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran agama 

dengan baik. Oleh karena itu, suatu keahlian manajemen sangat diperlukan, baik 

dari pihak kepala madrasah sebagai  pimpinan maupun guru sebagai pelaksana 

pembelajaran untuk dapat menyajikan materi dan menciptakan sistem 

pembelajaran yang sesuai sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa 

pada mata pelajaran PAI.  

Apabila melihat permasalahan dan cara yang dilakukan dalam upaya 

peningkatan motivasi belajar siswa, manajemen yang digunakan oleh pengelola 

MA Al-Muayyad  Surakarta adalah meniru model proses turunnya Al-Qur’an 

pada masa Rasulullah, khususnya ilmu Makkiyyah-Madaniyyah. Pada 

kenyataannya, pada masa turunnya Al-Qur’an, untuk menumbuhkan motivasi 

umat yang diberi seruan sehingga berminat dan tertarik, Al-Qur’an menggunakan 

susunan bahasa, isi kandungan ayat, dan pemilihan kata yang sesuai dengan 

konteks sosial yang ada. Menurut para ulama, hal ini ditemukan pada perbedaan 

ciri-ciri ayat/surat  yang turun pada periode Makkah dan Madinah, yang lebih 

dikenal dengan istilah Makkiyyah-Madaniyyah yang merupakan bagian dari ilmu-

ilmu Al-Qur’an. 
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 Selain ilmu Makkiyyah-Madaniyyah, ilmu-ilmu Al-Qur’an lainnya yang 

dapat digunakan sebagai model pembelajaran adalah ilmu Kisah-kisah dalam Al-

Qur’an, ilmu Nuzûl Al-Qur’an, dan ilmu Asbâb an-Nuzûl. Model pembelajaran 

yang dapat diambil dari ilmu Kisah-kisah dalam Al-Qur’an adalah segi metode 

dan strategi pembelajaran. Al-Qaththan (1973:310) berpendapat bahwa pelajaran 

yang dikemas dengan model cerita akan dapat digemari dan melekat dalam jiwa 

siswa dengan mudah. Kisah dapat menarik perhatian, minat, mempermudah daya 

mengingat dan memahami bagi siswa.  Model kisah ini merupakan fenomena 

fitrah kejiwaan yang harus dimanfaatkan oleh para guru dalam strategi 

pembelajarannya. Sejumlah kisah keagamaan yang disusun oleh Sayyid Quthub, 

As-Sahhar, dan Al-Jarim telah berhasil memberikan bekal yang bermanfaat bagi 

siswa. 

Nuzûl Al-Qur’an secara berangsur-angsur, dalam model pembelajaran 

dapat dijadikan metode pentahapan pemberian materi kepada siswa. Al-Qaththan 

(1973:116) menjelaskan bahwa proses belajar-mengajar itu berlandaskan dua asas, 

yaitu (1) perhatian terhadap tingkat pemikiran siswa, (2) pengembangan potensi 

akal, jiwa dan jasmani siswa. Metode pentahapan ini merupakan metode yang 

sangat membantu siswa dalam menerima, mencerna, memahami materi pelajaran 

dari yang umum ke khusus,dari materi yang mudah ke materi yang sulit. Metode 

ini juga dapat dijadikan pedoman dalam menyusun kurikulum pengajaran dan 

merupakan metode yang baik dalam menyusun buku pelajaran. 

Model Asbâb an-Nuzûl juga dapat dijadikan sebagai salah satu metode 

pembelajaran untuk menarik perhatian siswa. Pada metode ini, guru dapat 
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 memberikan konsepsi menyeluruh mengenai tema pelajaran, guru dapat dengan 

mudah membawa siswa dari hal-hal yang sifatnya umum ke khusus, sehingga 

semua materi pelajaran yang ditargetkan dapat dikuasai siswa dengan baik.       

Al-Qaththan (1973: 95) menggambarkan,  seorang guru tidak perlu panjang lebar 

membuat pengantar dalam pengajaran, tetapi cukup dimulai dengan 

mengungkapkan sebuah peristiwa atau sebuah pertanyaan. Hal tersebut akan lebih 

menarik perhatian siswa, memusatkan potensi intelektual dan kesiapan jiwa siswa 

dalam menerima pelajaran.   

Apabila dibandingkan dengan ilmu-ilmu Al-Qur’an tersebut, dalam ilmu 

Makkiyyah-Madaniyyah terdapat beberapa unsur pembelajaran yang lebih 

komprehensif. Artinya, tidak hanya dari segi metode pengajaran dan materi saja 

yang dapat dijadikan model pembelajaran, tetapi unsur siswa sebagai subjek 

penerima materi juga diperhatikan. Mengingat siswa sebagai suatu organisme 

yang hidup, maka kondisi, kemampuan, dan kesiapannya merupakan unsur yang 

perlu diperhatikan dalam pembelajaran. Penerapan model Makkiyyah-

Madaniyyah sebagai dasar manajemen pembelajaran untuk meningkatkan 

motivasi siswa yang dilakukan oleh pengelola MA Al-Muayyad merupakan 

sesuatu  yang khas dan unik sehingga  menarik untuk diteliti.  

Penelitian ini juga menarik untuk dilakukan karena sejauh penelusuran 

penulis belum ditemukan penelitian yang serupa dengan yang ditulis oleh peneliti. 

Penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang terkait dengan model 

pembelajaran dan mata pelajaran agama Islam, antara lain "Model Pembelajaran 

Agama Islam di SMA untuk Mencapai Kepemilikan Nafs Al-Mutmainnah (Studi 
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 Analitik Pendekatan Tasawuf dalam Pembelajaran Agama Islam di SMA) oleh  

Erihadiana (2006). Hasil penelitian Azhar (2006) dengan judul "Pengembangan 

Model Pembelajaran Terpadu untuk Meningkatkan Pemahaman dan Kemahiran 

Mahasiswa dalam Berbahasa Arab di Perguruan Tinggi Agama Islam. Hasil 

penelitian Komaruddin (2006) dengan judul " Implementasi Model Mengajar 

"Active Learning" dalam Pengajaran Pendidikan Agama Islam di SMU Islam    

Al-Azhar 5 Cirebon. Penelitian Marhamah (2006) dengan judul "Pengembangan 

Pembelajaran Kelompok (Cooperative Learning) Pada Pendidikan Agama Islam 

Sekolah Dasar. 

Hasil penelitian Mujahid (2006) berjudul "Pengembangan Nilai-Nilai 

Spiritual Berbasis Pesantren Kilat (Studi Pengembangan Model Pembelajaran 

Pesantren Kilat yang Inovatif dan Efektif untuk Siswa Sekolah Lanjutan Atas)". 

Hasil penelitian Gojwan (2006) berjudul "Pengembangan Model Pembelajaran 

Kooperatif Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Lanjutan 

Tingkat Pertama". Penelitian Salamah (2006) "Pengembangan Model 

Pembelajaran Bidang Studi Pendidikan Agama Islam untuk Meningkatkan Akhlak 

Siswa SMU di Banjarmasin". Hasil penelitian Syarifudin (2006) berjudul "Pola 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Studi Kasus Pendidikan Agama Islam di 

SMK Bandung)". 

Penelitian yang terkait dengan manajemen ditemukan hasil penelitian 

Makhsun (2006) berjudul " Implementasi Manajemen Strategis di Madrasah 

Aliyah Negeri Temanggung". Penelitian Manan (2006) menulis tentang 

"Kemampuan Pondok Pesantren Dalam Mengembangkan Sikap Kepemimpinan 



 11

 Santri (Telaah Kasus dalam Menemukan Pola Pembelajaran di Pondok Pesantren 

Al-Munawwar Jarnawziyyah Pasir Bokor, Mangkubumi, Tasikmalaya" . 

Adapun buku yang terkait dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

telah terbit buku "Metodologi Pengajaran Agama Islam" karangan DR. Ahmad 

Tafsir, Tahun 2002. Buku "Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam 

karangan DR. Armani Arief, M.A, Tahun 2002, sedangkan untuk Manajemen 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam belum ditemukan, lebih-lebih dengan 

pendekatan model Makkiyyah-Madaniyyah sebagaimana yang ditulis peneliti, 

sehingga dapat mengisi khazanah ilmu manajemen pendidikan dari teori-teori 

proses pembelajaran Al’Qur’an. Dari uraian diatas, dapat dijadikan dasar bahwa 

penelitian ini betul-betul asli dari penulis.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, muncul masalah-masalah 

yang dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Mengapa pengelola MA Al-Muayyad Surakarta menerapkan model 

Makkiyyah-Madaniyyah dalam manajemen pembelajaran untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI ? 

2. Bagaimanakah penerapan manajemen pembelajaran dengan model 

Makkiyyah-Madaniyyah di MA Al-Muayyad Surakarta dalam meningkatkan 

motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI ? 

3. Apakah manajemen pembelajaran model Makkiyyah-Madaniyyah berperan 

dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI dan 



 12

 aspek apa yang digunakan pengelola MA Al-Muayyad Surakarta  untuk 

mengukurnya ? 

4. Kendala apa yang dihadapi dan bagaimana mengatasinya dalam penerapan 

manajemen pembelajaran dengan model Makkiyyah-Madaniyyah untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI di MA Al-

Muayyad Surakarta ? 

 

C. Tujuan   

Penelitian ini mengarahkan kajiannya untuk : 

1. Mengetahui alasan pengelola MA Al-Muayyad Surakarta dalam menerapkan 

manajemen pembelajaran dengan model Makkiyyah-Madaniyyah untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI. 

2. Mempelajari secara mendalam penerapan manajemen pembelajaran untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa dengan  model Makkiyyah-

Madaniyyah dalam pembelajaran PAI di MA Al-Muayyad Surakarta. 

3. Mengetahui peran manajemen pembelajaran model Makkiyyah-Madaniyyah 

dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI 

melalui aspek yang digunakan pengelola MA Al-Muayyad Surakarta dalam 

mengukurnya. 

4. Mencermati kendala yang dihadapi dan cara mengatasinya dalam 

pelaksanaan manajemen pembelajaran dengan model Makkiyyah-

Madaniyyah dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran PAI. 
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 D. Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua manfaat: 

1. Manfaat Akademik 

Menambah dan membuka wawasan keilmuan, bahwa dari kajian 

proses turunnya Al-Qur’an dapat dikembangkan sebuah manajemen 

pembelajaran sehingga memperkaya khazanah ilmu manajemen pendidikan. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat mempertegas dan menguatkan pengelola MA Al-Muayyad bahwa 

manajemen pembelajaran yang dilaksanakan untuk meningkatkan motivasi 

dapat mengacu pada proses pembelajaran Al-Qur’an pada masa 

Rasulullah, sekaligus sebagai bahan masukan untuk pengelola MA Al-

Muayyad sehingga dapat memperbaiki manajemen pembelajaran dan 

mengatasi kendala untuk  tercapainya tujuan yang optimal. 

b. Terbukanya para pendidik pada khususnya, dan masyarakat pemerhati 

pendidikan pada umumnya untuk senantiasa mengaplikasikan ilmu-ilmu 

keislaman dalam proses pembelajaran. 

 

E. Organisasi Tesis 

Tesis ini terdiri dari  lima bab. Bab I Pendahuluan terdiri latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan, manfaat dan organisasi tesis. Bab II Kajian Teoritis 

memaparkan pertama, manajemen pembelajaran yang terdiri pengertian 

manajemen pembelajaran dan fungsi manajemen pembelajaran. Kedua, konsep 
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 Makkiyyah-Madaniyyah  yang menjelaskan pengertian Makkiyyah-Madaniyyah, 

proses pembelajaran model Makkiyyah-Madaniyyah dan manajemen 

pembelajaran model Makkiyyah-Madaniyyah. Ketiga, berisi tentang motivasi 

belajar dengan penjelasan pengertian motivasi, fungsi motivasi, macam-macam 

motivasi dan motivasi dalam model Makkiyyah-Madaniyyah. Keempat berisi 

kerangka berfikir sebagai penjelas dari kajian teori yang digunakan dalam 

penelitian. 

Bab III berisi metode penelitian, terdiri dari lokasi penelititan, bentuk dan 

strategi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik cuplikan, 

keabsahan data, teknik analisa dan prosedur kegiatan. Bab IV merupakan paparan 

hasil penelitian dan pembahasan, terdiri dari lokasi penelitian, hasil penelitian, dan 

pembahasan penelitian. Bab V terdiri dari kesimpulan, saran-saran, implikasi baik 

secara teoritik maupun praktis. Tesis ini juga berisi daftar pustaka, referensi 

virtual, lampiran maupun foto-foto. 
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