
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Pendidikan sebagai suatu upaya untuk membentuk sumber daya manusia 

yang berkualitas dan berdedikasi tinggi memerlukan suatu pendukung yaitu 

mutu pendidikan. Mutu pendidikan di Indonesia saat ini masih cenderung 

rendah bila dibandingkan dengan negara-negara maju di dunia. Penelitian-

penelitian yang telah dilakukan menjelaskan bahwa rendahnya mutu 

pendidikan saat ini berkaitan erat dengan rendahnya motivasi siswa dalam 

belajar.   

 Di lingkungan sekolah sering terdapat siswa yang malas, tidak 

menyenangkan, suka membolos, tidak mendengarkan penjelasan guru, malas 

terhadap pelajaran dan sebaliknya ada yang rajin, taat dan patuh terhadap guru, 

serta pandai. Mungkin dari salah satu siswa tersebut, terdapat motivasi atau 

justru dalam diri siswa tidak ada motivasi sama sekali untuk belajar. Oleh 

karena itu siswa membutuhkan motivasi baik dari diri sendiri, teman sebaya, 

guru, maupun dari keluarga untuk mencapai tujuan belajar.  

       Panti asuhan adalah lembaga sosial nirlaba yang menampung, mendidik, 

dan memelihara anak-anak yatim, yati piatu, dan anak terlantar.
1
  Anak panti 

asuhan adalalah mereka yang tinggal di panti asuhan dimana statusnya adalah 

yatim, piatu, yatim piatu, dan dhuafa. Mereka hidup di bawah kasih sayang dan 

asuhan para pengurus dan pengasuh panti asuhan tanpa dorongan dan perhatian 

orang tua kandungnya. Berbeda dengan anak atau siswa yang tinggal 

dirumahan dan dalam asuhan serta bimbingan kedua orang tua, keluarga dan 

kerabatnya dan tentunya ada motivasi tersendiri dari kedua orang tuanya. 

Berdasarkan hal tersebut masyarakat berpandangan bahwa siswa yang berasal 

                                                 
1
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dari panti asuhan memiliki semangat belajar dan prestasi belajar yang rendah 

dibandingkan dengan siswa yang bertempat tinggal di rumah. 

  Fenomena yang terjadi di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Darut 

Taqwa Tembalang Semarang yang siswanya berasal dari anak yang bertempat 

tinggal dirumah, panti asuhan, dan juga dari pondok pesantren, mengenai 

keadaan belajar siswa terdapat bermacam-macam aktivitas belajar diantaranya; 

ada siswa yang mempunyai kecenderungan malas belajar, tidak mengerjakan 

tugas-tugas rumah, suka tidur di kelas, suka mencari perhatian guru suatu 

waktu mengajar dengan membuat gaduh, dan sebaliknya ada yang disiplin 

masuk kelas, tertib, rapi, mengerjakan tugas-tugas rumah, serta prestasinya 

membanggakan. 

 Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti apakah ada 

perbedaan yang signifikan mengenai prestasi belajar Fiqih antara siswa yang 

bertempat tinggal di Panti Asuhan dengan  siswa yang bertempat tinggal di 

rumah pada siswa MTs. Darut Taqwa Seamrang Tahun Pelajaran 2016/2017.  

 

B. Alasan Pemilihan Judul 

1. Adanya anggapan bahwasanya prestasi belajar siswa yang berasal dari 

panti asuhan kerang baik dibandingkan dengan siswa yang tinggal di 

rumah. 

2. Perlunya pembandingan tentang prestasi belajar siswa yang berasal dari 

panti asuhan dengan siswa yang tinggal dirumah. 

 

C. Telaah Pustaka 

       Dalam penelitian skripsi ini, peneliti akan menjelaskan perbandingan 

prestasi belajar fiqih siswa yang bertempat tinggal di panti asuhan dengan 

yang bertempat tinggal di rumah pada siswa MTs. Darut Taqwa Semarang 

tahun ajaran 20016/2017.  

       Penelitian ini diharapkan memberikan masukan atau pelengkap 

sekaligus perbandingan penelitian lain dan juga menjadi acuan bagi penelitian 

yang lain. Dengan melaksanakan telaah pustaka terhadap bahan-bahan pustaka 
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yang berupa buku-buku, makalah, artikel di berbagai media setidaknya akan 

menambah pengetahuan peneliti terhadap penelitian atau skripsi-skripsi lain 

yang hampir mirip dengan permaasalahan diatas dan juga untuk menghindari 

adanya plagiat, maka peneliti sertakan beberapa judul skripsi yang menjadi 

acuan dalam penelitian skripsi ini yaitu: 

        Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zumri dengan judul: “Studi 

Komparasi Penguasaan Baca Tulis Al-Qur’an Siswa yang Berasal Dari MI 

dan Siswa yang Berasal dari SD pada MTs. Sunan Prawoto Sukolilo Pati 

Tahun Pelajaran 2008/2009. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahhui 

penguasaan baca tulis Al-Qur’an siswa yang berasal dari MI di MTs. Sunan 

Prawoto Sukolilo Pati Tahun Pelajaran 2008/2009, (2) mengetahui 

kemampuan baca tulis Al-Qur’an siswa yang berasal dari SD di MTs. Sunan 

Prawoto Sukolilo Pati Tahun Pelajaran 2008/2009, (3) mengetahui apakah 

ada perbedaan yang signifikan mengenai penguasaan baca tulis Al-Qur’an 

Siswa yang berasal dari MI dengan siswa yang berasal dari SD.  

       Penelitian ini menggunakan teori banyaknya intensitas waktu 

membaca Al-Qur’an yang dilakukan oleh siswa baik di sekolah, di rumah, 

maupun di lingkungan lain. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan yang 

signifikan pada penguasaan baca tulis Al-Qur’an di MTs. Sunan Prawoto 

Sukolilo Pati.
2
 Perbedaan tersebut adalah siswa yang berasal dari MI lebih 

menguasai kemampuan baca tulis Al-Qur’an tersebut dibandingkan dengan 

siswa yang berasal dari SD.  

        Penelitian ini mempunyai kesamaan yaitu mmenggunakan sumber 

data field rearch dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode yang 

digunakan untuk menganalisis data yaitu metode komparasi.  Adapun 

perbedaannya terletak pada variabel yang diteliti atau yang di komparasikan, 

peneliti ingin mengetahui motivasi siswa yang bertempat tinggal di panti 

asuhan dengan yang bertempat tinggal di rumah. 

                                                 
2
 Ahmad Zumri, Studi Komparasi Penguasaan Baca Tulis Al-Qur’an Siswa yang Berasal 

dari MI dan Siswa yang Berasal dari SD pada MTs. Sunan Prawoto Sukolilo Pati Tahun Pelajaran 

2008/2009, Unwahas 2007. 
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        Penelitian yang dilakukan oleh saudari Siti Hidayatus Sholikhah yang 

berjudul: Studi Komparasi Kemampuan Membaca Al-Qur’an Peserta Didik 

Antara Yang Sekolah Diniyah dan Peserta Didik yang Tidak Sekolah Diniyah 

Kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum 1 Kecamatan Mayong, 

Kabupaten Jepara Tahun 2015/2016. Penelitian ini bertujuan untuk (1) 

mengetahui kemampuan membaca Al-Qur’an peserta didik yang sekolah 

diniyah kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum 1 Kecamatan 

Mayong, Kabupaten Jepara (2) Mengetahui kemampuan membaca Al-Qur’an 

peserta didik yang tidak sekolah diniyah kelas V di Madrasah Ibtidaiyah 

Miftahul Ulum 1 Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. (3) mengetahui 

apakah ada peerbedaan mengenai kemampuan membaca Al-Qur’an peserta 

didik yang sekolah diniyah dan yang tidak sekolah Diniyah kelas V di 

Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum 1.  

       Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori bahwa prestasi 

belajar siswa terletak pada metode atau cara guru dalam menyampaikan 

materi dalam proses belajar mengajar yang selanjutnya berpengaruh pada 

minat belajar anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa yang sekolah 

didiyah memiliki rata-rata kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan siswa 

yang tidak skolah diniyah.
3
 

        Penelitian ini mempunyai kesamaan yaitu mmenggunakan sumber 

data field rearch dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode yang 

digunakan untuk menganalisis data yaitu metode komparasi.  Adapun 

perbedaannya terletak pada variabel yang diteliti atau yang di komparasikan, 

peneliti ingin mengetahui motivasi siswa yang bertempat tinggal di panti 

asuhan dengan yang bertempat tinggal di rumah. 

        Penelitian yang dilakukan oleh Ali Mukhtar dengan judul : Studi 

Penguasaan BTQ Siswa yang Berasal dari MI dan Siswa yang Berasal dari 

SD pada MTs. Miftakhut Thullab Cengkal Sewu Sukolilo Pati. Penelitian ini 

                                                 
3
  Siti Hidayatus S,  Studi Komparasi Kemampuan Membaca Al-Qur’an Peserta Didik 

Antara Yang Sekolah Diniyah dan Peserta Didik yang Tidak Sekolah Diniyah Kelas V di 

Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum 1 Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara Tahun 2015/2016, 

UIN Wali Songo 2016 
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bertujuan untuk (1) Mengetahui tingkat penguasaan baca tulis Al-Qur’an 

siswa yang berasal dari MI pada MTs. Miftakhut Thullab Cengkal Sewu 

Sukolilo Pati,  (2) Mengetahui tingkat penguasaan baca tulis Al-Qur’an siswa 

yang berasal dari SD pada siswa MTs. Miftakhut Thullab Cengkal Sewu 

Sukolilo Pati, (3) mengetahui apakah ada perbedaan tentang penguasaan BTQ 

siswa yang berasal dari MI dan siswa yang berasal dari SD pada MTs. 

Miftakhut Thullab Cengkal Sewu Sukolilo Pati .  

        Penelitian ini menggunakan teori bahwa prestasi belajar siswa 

terletak pada metode atau cara guru dalam menyampaikan materi dalam 

proses belajar mengajar yang selanjutnya berpengaruh terhadap minat belajar 

siswa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang 

signifikan antara siswa yang berasal dari MI dan yang berasal dari SD.
4
 

        Penelitian ini mempunyai kesamaan yaitu mmenggunakan sumber 

data lapangan dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Adapun 

perbedaannya terletak pada variabel yang diteliti atau yang di komparasikan, 

peneliti ingin mengetahui prestasi belajar siswa yang bertempat tinggal di 

panti asuhan dengan yang bertempat tinggal di rumah. 

        Dari beberapa skripsi di atas terdapat perbedaan dengan penelitian ini 

yaitu mengenai variabel  yang di komparasikan, dalam penelitian ini siswa 

yang berasal dari panti asuhan adalah variabel X1 sedangkan siswa yang 

bertempat tinggal di rumah adalah X2. Maka dari itu penelitian dengan judul 

Studi Komparasi Tentang Prestasi Belajar Fiqih Antara Siswa yang 

Bertempat Tinggal di Panti Asuhan Dengan yang Bertempat Tinggal di 

Rumah pada Siswa MTs Darut Taqwa Semarang Tahun Ajaran 2016/2017 

berbeda dengan penelitian terdahulu dan belum diteliti. 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Ali Mukhtar, Studi Penguasaan BTQ siswa yang Berasal dari MI dan yang Berasal dari 

SD pada MTs. Miftakhut Thullab Cengkal Sewu Sukolilo Pati. (Sekolah Tinggi Agama Islam 

Pati), 2007. 
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D. Rumusan Masalah 

   Dengan melihat latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi 

permasalahan  adalah : 

1. Bagaimanakah prestasi belajar Fiqih siswa yang bertempat tinggal di Panti 

asuhan? 

2. Bagaimanakah Prestasi belajar Fiqih siswa yang bertempat tinggal di 

rumah ? 

3. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar Fiqih siswa 

yang bertempat tinggal di Panti Asuhan dengan yang bertempat tinggal di 

rumah pada siswa MTs. Darut Taqwa Semarang Tahun Pelajaran 

2016/2017 ? 

 

E. Penegasan Istilah 

       Untuk menghindari kesalah pahaman penafsiran maksud dan tujuan 

penelitian serta permasalahan yang dibahas maka peneliti akan 

mempertegasnya kembali mengenai penelitian ini yang berjudul “Studi 

Komparasi Tentang Motivasi Belajar Antara Siswa Yang Bertempat Tinggal 

Di Panti Asuhan Dengan Yang Bertempat Tinggal Di Rumah Pada Siswa 

MTs. Darut Taqwa Semarang Tahun Ajaran 2016/2017” sebagai berikut:  

1. Studi  

Kata studi berasal dari bahasa Inggris Study yang artinya pelajaaran yakni 

menggunakan waktu, pikiran, untuk memperoleh pengetahuan. Sedangkan 

Hasan Shadili mengartikannya sebagai usaha untuk mengadakan 

penyelidikan mengenai keadaan itu
5
 

2. Komparasi 

Komparasi berasal dari kata comparative yang berarti 

perbandingan. Sedangkan menurut Suharsimi Ari Kunto didalam bukunya 

menjelaskan: “penelitian komparasi tidak akan mengemukakan 

persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda dan 

                                                 
5
 Hasan Shadili, Kamus Inggris Indonesia, jakarta: Gramedia, 2000, h. 527. 
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orang, tentang perubahan-perubahan pandangan orang atau negara 

terhadap kasus, orang, peristwa atau ide-ide.
6
 

3. Pengertian Prestasi Belajar  

Prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang 

dikekmbangkan melalui mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan 

nilai yag diberikan oleh guru.
7
 

4. Panti Asuhan 

Menurut KBBI panti asuhan adalah rumah tempat memelihara dan 

merawat anak yatim atau yatim piatu. Seiring dengan berjalannya waktu 

panti asuhan tidak hanya dihuni oleh anak-anak yatim atau piatu saja, 

namun juga dihuni oleh anak-anak terlantar maupun kaum dhuafa. 

5. Siswa  

Siswa adalah seorang atau atau anak yang sedang bergguru (belajaaaratau 

bersekolah).
8
 

 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan  Penelitian 

a. Untuk mengetahui prestasi belajar Fiqih siswa yang bertempat tinggal 

di Panti Asuhan.  

b. Untuk mengetahui Prestasi belajar Fiqih siswa yang bertempat tinggal 

di rumah. 

c. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara 

motivasi belajar siswa yang bertempat tinggal di Panti Asuhan dengan 

yang bertempat tinggal di rumah pada siswa MTs. Darut Taqwa 

Semarang tahun ajaran 2016/2017. 

 

                                                 
6
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu pendekatan kritis, Jakarta: Rineka Cipta, 

2002, h. 245 
7
 Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, ed. IV, h. 1101 

8
 Sardiman A.M., Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, PT. Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2000, hal. 71. 
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2. Manfaat penelitian yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah     

sebagai berikut : 

             a.  Manfaat Teoritis 

1) Sebagai upaya memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di dalam 

kajian tentang motivasi belajar siswa. 

2) Sebagai wahana pengembangan ide-ide ilmiah yang bermanfaat 

bagi dunia pendidikan. 

             b. Manfaat Praktis 

1) Bagi kepala madrasah dapat dijadikan motivasi untuk lebih banyak 

mengadakan pembinaan kepada guru untuk lebih kreatif dan teliti 

dalam memahami pribadi siswa. 

2) Bagi guru diharapkan dapat menambah motivasi untuk 

meningkatkan profesionalisme dalam memahami dan mendidik 

siswa sehingga pendidik dapat berinovasi dan lebih kreatif dalam 

menarik minat belajar anak. 

3) Bagi siswa sebagai pengetahuan dan dapat menambah semangat atau 

motivasi belajarnya. 

 

G. Rumusan Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan sementara yang mungkin benar atau mungkin 

juga salah.
9
 Adapun hipotesis yang diajukan peneliti adalah  

Ho : “tidak ada perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar fiqih 

siswa yang bertempat tinggal di panti asuhan dengan siswa yang 

bertempat tinggal di rumah pada siswa MTs. Darut Taqwa 

Semarang tahun ajaran 2016/2017”.  

Ha : “ada perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar fiqih siswa 

yang bertempat tinggal di panti asuhan dengan siswa yang 

bertempat tinggal di rumah pada siswa MTs. Darut Taqwa 

Semarang tahun ajaran 2016/2017”.  

                                                 
9
 Sutrisno Hadi, Metode reseach I, Yogyakarta: Andi Offset, 2000, h. 63 
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 Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah “ada 

perbedaan yang signifikan antara prestasi belajar fiqih siswa yang bertempat 

tinggal di panti asuhan dengan siswa yang bertempat tinggal di rumah pada 

siswa MTs. Darut Taqwa Semarang tahun ajaran 2016/2017”. 

 

H. Metode Penelitian 

1.  Jenis dan Pendekatan Penelitian 

   Dalam skripsi ini, peneliti mendasarkan pada penelitian berjenis 

lapangan dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif 

atau jenis data yang dapat diukur secara langsung dan dapat diukur.
10

 

Selain itu penelitian skripsi ini mencoba mengungkap dampak dari suatu 

perlakuan yang tidak dibarengi dengan pengontrolan maupun manipulasi 

ubahan yang mengganggu kemurnian hubungan komparatif dari ubahan 

yang diteliti. Dalam kata lain variabel bebas ( dalam hal ini motivasi) 

merupakan variabel yang telah terjaga eksistensinya atau tidak bisa di 

manipulasi dan secara alamiah telah terjadi. 

2. Populasi, Sampel, Teknik Sampling 

a. Populasi 

     Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek / 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

diterapkan  oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian untuk ditarik 

kesimpulan.
11

 Dengan demikian maka yang dijadikan populasi dalam 

penelitian ini, adalah seluruh siswa yang bertempat tinggal di panti 

asuhan dan yang bertempat tinggal di rumah dari mulai kelas I, II 

sampai kelas III serta seluruh guru dan bagian Tata Usaha yang ada di 

MTs. Darut Taqwa Semarang Tahun Pelajaran 2016/2017. 

 

 

 

                                                 
10

 Suharsimi Arikunto, Op. Cit. H. 62 
11

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif , Dan R&D, 

Bandung: Alfabeta. 2010. H. 96. 
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b. Sampel 

      Sampel, adalah penarikan sebagian dari populasi untuk 

mewakili dari seluruh populasi.
12

 Mengenai pengambilan sampel, maka 

peneliti berpedoman pada pendapat Suharsimi Arikunto yang 

mengatakan bahwa “Apabila subyeknya kurang dari 100 orang, lebih 

baik diambil semua sehingga penelitiannya  merupakan penelitian 

populasi sedangkan jika jumlahnya lebih dari 100 orang dapat diambil 

antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.
13

 Dalam penelitian ini peneliti 

mengambil semua sampel yaitu 29 siswa yang tinggal di panti asuhan 

dan 61 siswa yang tinggal di rumah. 

c. Teknik Sampling 

    Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik non 

probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak 

memperhatikan banyak variabel dalam penarikan sampel. Dalam hal ini 

peneliti mengambil semua sampel yang ada yakni sebanyak 73 peserta 

dengan keterangan : 27 peserta didik yang tinggal di panti asuhan dan 

46 peserta didik yang tinggal di rumah. 

3. Variabel-Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah obyek penelitian atau yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian.
14

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

satu variabel yaitu prestasi belajar Fiqih siswa yang bertempat tinggal di 

panti asuhan sebagai variabel (X1) dan prestasi belajar fiqih pada siswa 

yang bertempat tinggal di rumah sebagai variabel (X2) dengan beberapa 

indikator sebagai berikut : 

a. Nilai kognitif siswa 

b. Nilai afektif siswa  

c. Nilai Psikomotorik Siswa 

                                                 
12

 Winarno Surahman, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik, Tarsito, 

Bandung, 1990, hal. 93. 
13

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu pendekatan kritis, Jakarta: Rineka Cipta, 

2002, h. 245. 
14

 Ibid. h. 91. 
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4.   Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif yang dihimpun dari data-data yang ada lapangandan 

kepustakaan. Sumber data Yang dimaksud dalam penelitian adalah subyek 

dari mana data dapat diperoleh.
15

 Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan dua sumber data yaitu :  

a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh   

peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.
16

 Adapun  yang 

menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, 

guru dan siswa di MTs. Darut Taqwa Semarang.  

b. Sumber data skunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh 

peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan 

data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.
17

 Dalam 

penelitian ini, dokumentasi merupakan sumber data sekunder 

5.   Teknik Pengumpulan Data 

    Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi 

ini, peneliti menggunakan beberapa metode sebagai berikut : 

a.  Metode Observasi  

    Observasi adalah suatu studi yang sengaja dan sistematis yang 

tentang keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan 

jalan mengamati atau mencatat.
18

 Metode ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang keadaan umum MTs. Darut Taqwa yang 

meliputi; letak geografis, latar belakang berdirinya MTs. Darut Taqwa, 

dan lainnya yang dianggap perlu. 

a. Metode Interview  

         Metode Interview adalah teknik pengumpulan data yang 

digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan 

                                                 
15

 Suharsimi Arikunto, Preosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta : Rineka 

Cipta, 2002, h. 129. 
16

 Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93. 
17

  Ibid., 94. 
18

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif , Dan R&D, 

Bandung: Alfabeta. 2010. H. 96. 
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lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang 

dapat memberikan keterangan.
19

  Metode ini digunakan untuk 

mewawancarai pihak-pihak yang terkait dapat memberi informasi 

sehubungan dengan penelitian.  

b. Metode Dokumentasi 

   Metode dokumentasi, adalah sebagai laporan tertulis dari suatu 

peristiwa yang isinya terdiri dari suatu penjelasan dan pemikiran 

terhadap peristiwa itu, untuk meneruskan keterangan mengenai 

peristiwa tersebut.
20

 Metode ini digunakan untuk mencatat data 

dokumentasi dan dokumen-dokumen yang ada seperti; struktur 

organisasi, keadaan siswa, keadaan kepegawaian, serta keadaan sarana 

dan prasarana. 

5.  Metode Analisis Data 

 Dalam menganalisa data yang telah terkumpul dari penelitian yang   

bersifat kuantitatif, maka peneliti menggunakan analisis data statistik.  

  a.    Metode Deduksi 

    Metode deduksi yaitu cara mengambil kepustakaan yang bertitik tolak 

dari pengetahuan yang bersifat umum.
21

 Kemudian dilanjutkan dengan 

menilai suatuu kejadian yang bersifat khusus. 

b.    Metode Komparatif 

   Metode komparatif adalah metode yang digunakan untuk    

membandingkan antara dua pendapat atau lebih dalam suatu masalah 

kemudian mengambil salah satu yang dianggap kuat argumentasinya 

untuk dijadikan kesimpulan. Analisis tersebut peneliti menggunakan 

rumus statistik yaitu t test “Pooled Varians” dengan sampel kecil 

menggunakan langkah-langkah sebagai berikut : 

 

 

                                                 
19

 Ibid, 174 
20

 Winarno Surahman, Op.cit, hal. 134. 
21

 Winrno Surachmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metde Teknik, Bandung : 

Tarsito, 1990, halaman 143 
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1) Analisis Pendahuluan 

        Dalam analisis ini peneliti memasukkan data yang terkumpul 

dari lapangan kemudian dilakukan analisis statistik yaitu uji 

normalitas, uji homogenitas. 

2) Analisis Uji Hipotesa 

           Analisa ini digunakan untuk menguji kebenaran hipotesa 

yang peneliti ajukan. Dalam analisa ini peneliti mengajukan 

penelitian mengadakan perhitungan lebih lanjut mengenai tabel 

distribusi frekuensi yang ada dalam statistik yaitu t test “Pooled 

Varians“, Rumus statistik t test “ Pooled Varians “ yang digunakan 

adalah :
22

 

                             X1 – X2 

     t  = 

                (n1-1)S1
2
 + (n2-1)S2

2
    1  +  1  

                       n1 + n2 - 2             n1    n2 

 

        Keterangan :  

     t        : adalah hasil akhir dari X1 dan X2 

     X1 dan X2  : adalah nilai rata-rata hitung data kelompok 1 dan 2   

     S1
2
 dan S2

2
  : adalah varians sampel data kelompok 1 dan 2 

     n1 dan n2    : adalah banyaknya data kelompok 1 dan 2  

3) Analisis Lanjut  

        Analisa ini merupakan pengolahan lebih lanjut dari hasil analisis 

uji hipotesa. Dalam analisis ini peneliti membuat interpretasi dari 

rumus di atas dengan nilai signifikan  t < . Dengan Interpretasi 

sebagai berikut : 

a) Jika harga t dari perhitungan lebih besar atau sama dengan 5 % 

maka hipotesa nol  diterima, berarti tidak ada perbedaan mean 

yang signifikan antara kedua variabel. 

                                                 
22

 SPSS Base 8.0, Aplications Guide, United States of Amerika, 1998, hal. 109. 
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b) Jika harga t dari perhitungan 5 % < maka hipotesa nihil ditolak, 

berarti ada perbedaan antara kedua variabel. 

 

I. Sistematika Penyusunan Skripsi 

 Untuk memudahkan dalam memahami masalah yang akan dibahas, 

maka peneliti menyusun sistematika sebagai berikut : 

1. Bagian Awal 

Pada bagian ini, akan memuat beberapa halaman  yang dimulai dengan 

Halaman Judul, Nota Pembimbing, Halaman Pengesahan, Abstraksi, 

Deklarasi, Motto, Persembahan Kata Pengantar, Pedoman Transilterasi 

Arab-Latin, Dan Halaman Daftar Isi. 

2.   Bagian Isi  

Bagian isi memuat limabab antara lain sebagai berikut : 

            Bab satu : Pendahuluan, berisi tentang Latar belakang, alasan 

pemilihan judul, telaah pustaka, rumusan masalah, penegasan istilah, 

tujuan dan manfaat penelitian, rumusan hipotesis, metode penelitian, 

sistematika penelitian skripsi.  

Bab Dua :  Prestsai belajar, pembelajaran Fiqih, dan Panti Asuhan,  

Terdiri dari lima sub bab yaitu : Belajar, Prestasi Belajar, Pembelajaran 

Fiqih, Panti Asuhan, dan Komparasi prestasi belajar Fiqih siswa yang 

bertempat tinggal di panti asuhan dan yang bertempat tinggal di rumah. 

Bab Tiga : Studi Komparasi Prestasi Belajar Fiqih Siswa Yang 

Bertempat Tinggal Di Panti Asuhan Dan Yang Bertempat Tinggal Di 

Rumah Pada Siswa Mts. Darut Taqwa Semarang Tahun Pelajaran 

2016/2017. Dalam bab ini terdiri dari empat sub bab, sub bab pertama 

tentang situasi umum MTs. Darut Taqwa Semarang, sub bab kedua 

tentang pembelajaran fiqih di MTs. Darut Taqwa Semarang. sub ketiga 

tentang Prestasi Belajar Fiqih Siswa yang Bertempat Tinggal di Panti 

Asuhan, sub bab keempat  tentang Prestasi Belajar Fiqih Siswa yang 

bertempat Tinggal di Rumah. 
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Bab empat : Analisis hasil penelitian Komparasi Prestasi Belajar 

Fiqih Siswa Yang Bertempat Tinggal Di Panti Asuhan Dan Yang 

Bertempat Tinggal Di Rumah Pada Siswa MTs. Darut Taqwa Semarang 

Tahun Pelajaran 2016/2017. Dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab, sub 

bab yang pertama berisi tentang analisa data motivasi belajar siswa MTs 

Darut Taqwa Semarang tahun pelajaran 2016/2017 yang bertempat tinggal 

di panti asuhan, sub bab kedua tentang analisa data prestasi belajar fiqih 

siswa MTs Darut Taqwa Semarang tahun pelajaran 2016/2017 yang 

bertempat tinggal di rumah, sub bab ketiga berisi tentang analisis 

pendahuluan, analisis uji hipotesis, dan analisis lanjut deskriptif komparasi 

prestasi belajar fiqih siswa MTs Darut Taqwa Semarang tahun pelajaran 

2016/2017 yang bertempat tinggal di panti asuhan dan yang tinggal di 

rumah. 

 Bab lima : dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab, sub bab pertama 

berisi tentang kesimpulan, sub bab kedua berisi saran-saran, dan sub bab 

ketiga kata penutup. 

3. Bagian Akhir 

Pada bagian ini berisi tentang : Daftar pustaka, Daftar angket, Lampiran-

lampiran, Daftar riwayat pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


