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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian  

Agama mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia 

pancasila sebab agama merupakan motivasi hidup dan kehidupan serta merupakan 

alat pengembangan dan pengendalian diri yang amat penting. Agama mengatur 

hubungan manusia dengan Tuhan yang Maha Esa, hubungan manusia dengan 

manusia, hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan dirinya 

yang dapat menjamin keselarasan, keseimbangan, dan keserasian dalam hidup 

manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat dalam 

mencapai kemajuan lahiriyah dan kebahagiaan rohaniyah” (Daradjat, 2004, hal. 

86). 

Agama Islam adalah agama yang sangat lengkap yang berisikan pedoman 

dalam menjalani kehidupan. Agama Islam menjadi dasar dari berbagai persoalan 

manusia dengan rujukan utama yang menjadi sumber pokonya, yaitu Alquran dan 

Hadis sebagai pelengkap yang dapat membimbing manusia kepada kebahagiaan 

di dunia dan kebahagiaan akhirat. Sebagaimana Mukni'ah (2011, hlm. 13) 

mengemukakan bahwa: 

Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diberikan oleh Allah Swt. 
kepada manusia melalui para Nabi dan Rasul-Nya, risalah sebagai 

petunjuk dan pedoman yang mengandung hukum sempurna untuk 
dipergunakan dalam menyelenggarakan tata cara kehidupan manusia, yaitu 
mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia 

dengan alam dan hubungan manusia dengan Khaliknya. 

Sebagai ajaran yang universal, Islam merupakan agama yang sangat 

memperhatikan seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya masalah 

pendidikan. Islam sebagai agama dan sekaligus sistem peradaban mengisyaratkan 

pentingnya pendidikan. Di dalam Islam Allah memerintahkan kepada umatnya 

agar senantiasa menuntut ilmu, bahkan menuntut ilmu adalah kewajiban bagi 

setiap muslim. Sebagaimana sebuah hadis yang berbunyi: 
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       َطلََب الِْعْْلِ فَِريَْضٌة عَََل ُكلِ ُمْسِْلٍ َوُمْسِلَمةٍ 

“Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun 
muslim perempuan” (HR. Ibn ‘Abdil Bari). 

Hadis ini berisi tentang perintah kepada setiap muslim baik laki-laki, 

perempuan, tua, muda untuk menuntut ilmu. Perintah ini dimaksudkan agar orang 

muslim tidak menjadi orang yang bodoh, tidak ketinggalan zaman dan agar 

memperoleh kebahagiaan. Dengan ilmu, seseorang bisa membedakan mana yang 

baik dan mana yang buruk, mana merupakan perintah Allah yang untuk 

dijalankan dan mana merupakan larangan Allah yang untuk dihindari. Selain itu, 

dengan ilmu seseorang dapat semakin memperbaiki dirinya dan lingkungannya. 

Karena dengan mengimplementasikan ilmu yang diperoleh, setiap orang dapat 

memberikan kemaslahatan untuk dirinya dan juga untuk orang lain. 

Senada dengan hal di atas,  (Daradjat, 2004, hal. 7) menjelaskan bahwa 

faktor terbesar yang membuat makhluk manusia itu mulia adalah karena ia 

berilmu. Ia dapat hidup senang dan tentram karena memiliki ilmu dan 

menggunakan ilmunya. Ia dapat menguasai alam ini dengan ilmunya. Iman dan 

takwanya dapat meningkat dengan ilmu juga. Dan Allah telah menjamin bahwa 

seseorang yang memiliki ilmu dan mencintai ilmu akan di berikan derajat yang 

tinggi dan ilmu adalah jalan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. 

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al Mujādilaħ [58]: 11 sebagai berikut: 

  

    

   

   

    

  

   

  

  

   

   

     

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 
"Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah 

akan memberi kelapangan untukmu dan apabila dikatakan: "Berdirilah 
kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 
yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 
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beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” 

(Qs. Al Mujādilaħ/ 58: 11). 
 

 
 

Dan juga dalam sebuah Hadis: 

نَْيا فََعلَْيِه ِِب لِْعْْلِ، َوَمنْ  ا فََعلَْيِه ِِبلِْعْلِْ  َمْن َأَرا َدادلُّ َأَراَداْْلأ ِخَرَة فََعلَْيِه ِِبلِْعْْلِ، َوَمْن َأَراَدُُهَ  

“Barangsiapa yang menghendaki dunia, maka ia harus mencapainya 

dengan ilmu, barangsiapa yang menghendaki akhirat, maka dia harus 
mencapainya dengan ilmu. Dan barangsiapa yang menghendaki 
keduanya, maka dia harus mencapainya dengan ilmu” (HR. Bukhari). 

Nazaruddin (1993, hlm. 1) dalam jurnalnya juga memaparkan bahwa 

Wahb bin Munabbih bertutur “Iman itu masih bertelanjang, pakaiannya ialah 

takwa, perhiasannya ialah malu, hartanya ialah ‘iffaħ dan buahnya ialah ilmu”  

Demikianlah, manusia itu mulia dalam pandangan Allah karena iman dan 

ilmunya dan dengan dasar berilmu itu manusia jadi mulia di dalam alam.  

Selain perintah untuk menuntut ilmu, kita juga tahu bahwa umat Islam 

memikul tanggung jawab yang besar terhadap Allah. Sebagaimana al-Hilali 

(2011, hlm. 18) dalam bukunya menjelaskan bahwa: 

Umat Islam sebagai khalifah Allah memikul tanggung jawab yang besar 

dalam menyampaikan risalah Allah ke seluruh dunia. Tanggung jawab 
tersebut tidak akan pernah bisa tegak tanpa ditopang oleh keimanan yang 
kokoh. Imanlah yang membantu generasi terbaik umat ini mampu 

menerjemahkan risalah Allah ke dalam kehidupan nyata. Iman pulalah 
yang menumbuhkan kekuatan batin dalam mengemban tugas 

menyampaikan risalah agung. Dan itulah kenapa Allah menempatkan 
kebesaran dan keunggulan kita di atas manusia lain. 

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Alĩ-‘Imrān [3]: 110 yang berbunyi: 
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“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 

menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan 
beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih 

baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan 
mereka adalah orang-orang yang fasik” (QS. Alĩ-‘Imrān/ 3: 110). 
 

Namun pada kenyataan sekarang kondisi keimana itulah yang sebenarnya 

menjadi masalah umat Islam saat ini. Jika kita lihat kenyataan yang ada sepertinya 

kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini telah dihadapkan pada permasalah 

krisis moralitas dan akhlak yang semakin merosot. Permasalahan ini sudah 

menjalar sampai pada semua aspek kehidupan. Beberapa krisis moral yang dapat 

kita lihat diantaranya yaitu dari sistem pendidikan kita, ketidak pedulian dengan 

sesama, tidak ada etika dan akhlak di perkotaan, kenakalan-kenakalan remaja, 

tayangan-tayangan di televisi yang kurang mendidik, perilaku para pejabat kita 

yang tidak amanah dan masih banyak lagi krisis moralitas yang terjadi.  

Senada dengan hal di atas dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Hasibuan 

(2007, hlm. 22) memaparkan bahwa: 

Sebagai sebuah negara Islam terbesar di dunia, ketertinggalan yang 

dialami tentu berkaitan dengan banyak aspek pemahaman dan praktek atau 
pelaksanaan ajaran agama tersebut. Ada sesuatu yang mendasar yang 

kurang pas yang menyangkut pemahaman dan pelaksanaan ajaran-ajaran 
agama Islam sehingga Indonesia mengalamai ketertinggalan yang amat 
jauh di dunia, pencapaian teknologi yang amat terbelakang dan daya saing 

masyarakat yang jauh tertinggal.       
                                                                                                       

Jadi jelaslah lemahnya iman membuat kita jauh dari kemajuan. Jika hal ini 

tidak segera diperbiaiki tentulah hancur negara ini. Karena keimanan adalah kunci 

atau jantung dari kejayaan umat Islam. Sebagaimana al-Hilali (2011, hlm. 20) 

menjelaskan bahwa: 

Jika keimanan mereka lumpuh, hawa nafsu akan segera menguasai 
mereka. Lalu hilanglah sumber kekuatan mereka. Runtuhlah keistimewaan 

mereka di antara umat-umat lainnya. Allah pun akan murka karena mereka 
tak mampu lagi mengemban tugas menyampaikan risalah-Nya. Mereka 

akan terus ditimpa azab sebelum menyadari kelemahan mereka, sebelum 
iman di dada mereka kembali kukuh. Dan tidak ada terapi lain untuk 
menyembuhkannya kecuali iman itu sendiri. Iman adalah jantung 

kehidupan umat Islam. 

Berbicara mengenai lemahnya iman, Alquran adalah obat dari segala 

permasalahan. Sebagaimana al-Hilali (2011, hlm. 20) menyebutkan bahwa, jika 



5 

 

Nofitayanti, 2016 
MODEL PEMBINAAN TAḤFĪẒ ALQURAN DI PONDOK PESANTREN DAARUT TAUHIID BANDUNG  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

iman lemah maka tidak ada yang bisa mengembalikan kekuatannya selain 

Alquran. Alquran adalah satu-satunya sumber keimanan. Ia menyeru seluruh 

lapisan umat, “Mari kepangkuanku. Sempurnakan Imanmu. Akulah mata air. Aku 

akan membantu memenuhi iman yang kalian harapkan.  

Senada dengan hal di atas, Gulen (2011, hlm. vii) dalam bukunya juga 

menjelaskan bahwa Alquran al-karim adalah sebuah kitab suci Allah yang telah 

Allah benamkan dalam kalbu Rasulul-Nya Muḥammad saw. untuk memberi 

petunjuk kepada manusia dan seluruh alam semesta ini agar berjalan menurut 

hukum-hukumnya. Alquran adalah wahyu Ilahi yang berisi nilai-nilai universal 

kemanusiaan. Ia diturunkan untuk dijadikan petunjuk, bukan hanya untuk 

sekelompok manusia ketika ia diturunkan, tetapi juga untuk seluruh manusia 

hingga akhir zaman (Said, 2011, hlm. 111) 

 Kita tidak boleh menjauhkan diri sedikitpun dengan Alquran karena 

hanya dengan bimbingan Alquran dapat menjadikan manusia sebagai makhluk 

hasil ciptaan Allah yang termulia di alam semesta. Hendaknya kita berpegang 

teguh kepada ajaran Allah di dalam Alquran secara keseluruhan. Sebab di dalam 

Alquran Allah Swt. mengajak manusia untuk mengenal kepribadian yang mereka 

miliki secara fitrah. Semua itu dengan tujuan, agar manusia dapat mengikuti 

ajaran di dalamnya dengan sebaik mungkin sehingga manusia tidak menjadi 

orang-orang yang individualis dan membuang semua penyakit yang menyerang 

kalbu mereka. Alquran sendiri yang menyebut dirinya sebagai petunjuk jalan 

kebenaran, cahaya, obat, hakim, pedoman hidup, dan sekian konseptual lainnya 

yang kesemua ditunjukan untuk manusia baik sebagai individu maupun sosial 

(Nawawi, 2011, hlm. viii).  

Sebagaimana Gulen (2011, hlm. vii) juga menjelaskan bahwa: 

Alquran menolak penyimpangan yang bersifat rohani, nafsu dan juga cara 

berfikir yang menyimpang dan ia akan selalu menyuruh kita 
mengfungsikan akal yang sehat dan meluruskan kalbu dengan selurus-

lurusnya. Karena Alquran adalah sumber yang sangat produktif untuk 
meneguhkan keimanan manusia, menghidupkan kalbu yang hampir mati 
dan mengerahkan otak manusia agar menjadi sangat cerdas. 

Jika suatu generasi ingin memiliki keteguhan memeluk agama, kuncinya 

ialah iman dan ketuhanan. Generasi sahabat telah menunjukan hal tersebut. Dan 

rahasia dibalik semua itu adalah Alquran. Dan faktor terpenting kesuksesan semua 
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itu adalah individu idividu muslim yang berkualitas dan hatinya selalu terhubung 

dengan Allah. Mereka adalah generasi yang akrab dengan Alquran, hidup dengan 

jalan Alquran, menapaki subtansi yang ditunjukan Alquran. Alquran meliputi 

segala sesuatu, menjadi sumber segala sesuatu, segala sesuatu terhubung 

dengannya dan darinya segala sesuatu terbentuk. Di dalam semua itu ditemukan 

hakikat “ketuhanan” menjelma dalam diri sejumlah manusia. Di temukan generasi 

“rabbani” yang selalu terhubung dengan Allah, hidup bersama Allah dan untuk 

Allah. Tidak ada dalam hati dan kehidupan mereka selain Allah (al-Hilali, 2011, 

hlm. 25). 

Tidak mungkin di sangkal lagi bahwa Alquran membimbing manusia 

kepada satu petunjuk yang sangat dalam dan juga sangat tinggi. Alquran adalah 

khazanah agung dan lengkap, menyajikan menu yang dibutuhkan setiap orang 

agar dicintai dan diridhai Allah, juga yang dibutuhkan umat agar bangkit dari 

keterpurukan berabad-abad. “Sangat tepat bila Alquran dijadikan ruh kebangkitan 

umat. Ia ibarat matahari, sinarnya takkan memancar kecuali kepada orang-orang 

yang membuka diri. Alquran tak memberikan pengaruh apapun kecuali kepada 

orang yang membuka hatinya. Namun tak seperti matahari, cahaya Alquran 

takkan tenggelam, tak hilang oleh ruang dan waktu” (al-Hilali, 2011, hlm. 12). 

Mengingat sangat hebatnya pengaruh Alquran bagi kehidupan setiap 

manusia, harapan masyarakat atau umat Islam ialah banyak generasi atau penerus 

yang hafal Alquran agar terjaga keaslian dari Alquran. Dan semestinya dengan 

banyaknya lembaga atau yayasan pendidikan Islam dijaman sekarang ini banyak 

pula orang-orang atau generasi yang hafal Alquran, tapi pada kenyataannya susah 

mencari generasi muda yang hafal Alquran. Bahkan fakta di lapangan 

menunjukan banyak anak muda yang tidak bisa membaca Alquran.  

Sebuah data yang peneliti dapatkan dari salah satu dosen Ilmu Pendidikan 

Agama Islam Udin Supriadi, bahwa presentase hasil pre test bacaan Alquran UPI 

semester genap 2012/2013 dari lima fakultas yang terdiri dari FPTK, FPEB, 

FPOK, FPMIPA, SPIG, adalah sebanyak 69,3% mahasiswa dari keseluruhannya 

belum tuntas tes BAQI (Belajar Alquran Intensif) dan hanya 30.7% yang lulus tes 

BAQI. Dan Presentase hasil pre test bacaan Alquran UPI semester ganjil 

2013/1014 dari tiga fakultas yang terdiri dari FPBS, FPTK, FIP adalah sebanyak 
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74,3% belum lulus tes BAQI dan hanya 25,7% yang lulus tes BAQI. Sedangkan 

presentase hasil pre test bacaan Alquran UPI semester ganjil  2014/2015 dari tiga 

fakultas yang terdiri dari FIP, FPTK, FPBS, adalah sebanyak 75,16% belum lulus 

tes BAQI dan hanya 24,84% lulus tes BAQI. Demikian juga di SD, SLTP, dan 

SMU/SMK Kodya Bandung lebih dari 60% siswa belum bisa membaca Alquran 

(Supriadi, 2003, hlm. 81). 

Dari hasil penelitian tersebut jelas bahwa tingkat membaca Alquran pada 

generasi jaman sekarang ini masih sangat rendah. Padahal kita tahu mempelajari 

Alquran merupakan kewajiban yang Allah perintahkan kepada setiap muslim. 

Lebih dari itu, mempelajari Alquran juga merupakan kebutuhan karena Alquran 

adalah kitab hidayah yang menunjukan jalan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 

Dan Allah telah memudahkan lafaż Alquran untuk di baca dan di hafalkan serta 

mudah untuk dipahamai maknanya, juga mudah untuk ditadabburi (dihayati) bagi 

siapa saja yang ingin mengambil pelajaran darinya. Sebagaimana firman Allah 

dalam QS. Al-Qamar [54]:17 yang berbunyi: 

   

    

    

“Dan Sesungguhnya telah Kami mudahkan Alquran untuk pelajaran, maka 
adakah orang yang mengambil pelajaran?” (QS. Al-Qamar/ 54: 17). 

Senada dengan hal di atas, memiliki kemampuan menghafal Alquran 

secara lengkap (30 juz), jelas merupakan harapan yang paling tidak pernah 

melintas di hati setiap muslim. Betapa tidak, selain memiliki kemuliaan sebagai 

penjaga (al-ḥafīẓ) kalamullāh, ternyata para penghafal Alquran juga mendapatkan 

berbagai anugrah. Mulai dari jaminan syafā’at di akhirat kelak, hingga derajat 

sebagai Ahlullāh, yakni mereka yang memiliki kedudukan sangat dekat di sisi 

Allah. Namun seringkali upaya untuk mengahafal Alquran berhadapan dengan 

berjuta kendala. Mulai dari waktu yang tersedia, kemampuan menghafal yang 

terbilang sulit karena butuh ketekunan dan kemauan untuk menghafal, hingga 

hilangnya hafalan yang telah di miliki. 

Berangkat dari fenomena di atas, muncul pertanyaan peneliti mengapa hal 

itu bisa terjadi. Dan menurut peneliti salah satu yang menjadi faktor penyebab 

rendahnya kemampuan generasi di jaman sekarang dalam baca Alquran ialah 
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karena abainya masyarakat terhadap hal tersebut. Peneliti berpendapat perlu untuk 

melahirkan generasi Qurani yang hafal Alquran dan perlu adanya model 

pembinaan taḥfīẓ yang dapat memberikan semangat dan membangkitkan 

keinginan generasi untuk mengahafal Alquran.   

Asumsi peneliti bahwa Daarut Tauhiid Bandung adalah sebuah yayasan 

yang mampu menjadi solusi terhadap masalah tersebut. Darut Tahuhid Bandung 

memiliki sebuah program taḥfīẓ Alquran dengan model pembinaan taḥfīẓ Alquran 

yang menarik. Dan untuk membuktikan kebenaran tersebut perlu diadakan sebuah 

penelitian untuk menjawab pertanyaan pertanyaan pokok di atas.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis sangat tertarik untuk meneliti dan 

mengkaji secara ilmiah yang akan di tuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul 

“Model Pembinaan Taḥfīẓ Alquran di Pondok Pesantren Daarut Tauhiid 

Bandung (Studi Deskriptif terhadap Program Santri Taḥfīẓ Alquran Mukim 

Mahasiswa Tahun 2016)”. 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Masalah utama penelitian ini ialah bagaimana model pembinaan taḥfīẓ 

Alquran yang diterapkan Daarut Tauhiid Bandung dalam mendidik dan 

mengembangkan santri taḥfīẓ Alquran mukim mahasiswa pada tahun 2016 hingga 

mampu melahirkan generasi yang ḥafīẓ Alquran?. Pertanyaan utama di atas dapat 

dirinci ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:    

1. Bagaimana perencanaan pembinaan program santri taḥfīẓ Alquran 

mukim mahasiswa pada tahun 2016 di Daarut Tauhiid Bandung? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembinaan program santri taḥfīẓ Alquran mukim 

mahasiswa pada tahun 2016 di Daarut Tauhiid Bandung? 

3. Bagaimana evaluasi pembinaan program santri taḥfīẓ Alquran mukim 

mahasiswa pada tahun 2016 di Daarut Tauhiid Bandung? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh 

gambaran mengenai model pembinaan taḥfīẓ Alquran yang diterapkan Daarut 

Tauhiid Bandung dalam mendidik dan mengembangkan santri taḥfīẓ Alquran 
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mukim mahasiswa pada tahun 2016 hingga mampu melahirkan generasi yang 

ḥafīẓ Alquran. Secara spesifik tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perencanaan pembinaan program santri taḥfīẓ Alquran 

mukim mahasiswa pada tahun 2016 di Daarut Tauhiid Bandung.  

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan program santri taḥfīẓ Alquran 

mukim mahasiswa pada tahun 2016 di Daarut Tauhiid Bandung.  

3. Untuk mengetahui evaluasi pembinaan program santri taḥfīẓ Alquran 

mukim mahasiswa pada tahun 2016 di Daarut Tauhiid Bandung.  

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini akan lebih bermakna apabila memberikan manfaat, baik bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi masyarakat. Berdasarkan tujuan 

penelitian yang telah diuraikan, maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

positif terhadap khazanah keilmuan, berupa temuan bagaimana model 

pembinaan taḥfīẓ Alquran yang diterapkan Daarut Tauhiid dalam mendidik 

dan mengembangkan santri hingga mampu melahirkan generasi yang ḥafīẓ 

Alquran. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang 

terkait. Manfaat tersebut diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Bagi Penulis, dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat berguna 

terutama bagi diri penulis sendiri sebagai acuan dalam memperluas 

wawasan dan pengalaman penulisan karya ilmiah sekaligus menjadi 

bekal dalam memperbaiki diri. 

b. Bagi civitas akademika Universitas Pendidikan Indonesia, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk bahan ajar 

perkuliahan serta dapat dijadikan pandangan dalam penanaman akhlak 

Qurani agar mampu melahirkan generasi yang berguna bagi agama, 

bangsa dan negara. 



10 

 

Nofitayanti, 2016 
MODEL PEMBINAAN TAḤFĪẒ ALQURAN DI PONDOK PESANTREN DAARUT TAUHIID BANDUNG  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

c. Bagi masyarakat, dapat menambah wawasan pengetahuan dan rujukan 

serta menjadi motivasi bagi para orang tua dan masyarakat sebagai 

pedoman untuk mendidik dan membina anak agar mencintai Alquran 

dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

E. Strktur Organisasi Skripsi 

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti membuat sistematika pembahasan 

untuk lebih memudahkan pembaca dalam mengetahui apa saja isi dari skripsi ini. 

Dalam penelitian ini, terdiri dari lima bab dan tiap bab terdiri dari beberapa sub 

bab yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika 

peneltiannya adalah sebagai beriku:  

Bab I: Pendahuluan, yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi. 

Bab II: Kajian Pustaka, berisi penjelasan secara ringkas isi dari 

berbagai referensi atau literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan dan 

penelitian terdahulu yang relevan. 

Bab III: Metode Penelitian, yang meliputi defenisi operasional, desain 

penelitian, partisipan dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data dan 

metode analisis data. 

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang merupakan isi bagian 

utama dari skripsi ini. Dalam bab ini berisi tentang temuan dan pembahasan 

yang merupakan hasil dari rumusan masalah yang telah dirumuskan kemudian 

dibahas berdasarkan teori yang telah dijelaskan. 

Bab V: Kesimpulan, implikasi dan rekomendasi. Setelah itu daftar 

pustaka, lampiran, dan riwayat hidup. 

 

 

 


