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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pertumbuhan penduduk akhir-akhir ini mengalami kenaikan terutama 

jumlah penduduk di perkotaan. Hasil survey BPS tahun 2017 menunjukkan bahwa 

jumlah penduduk perkotaan di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup 

pesat dari tahun ke tahun.
1
 Menurut data BPS Kabupate Kudus pertumbuhan 

penduduk dari tahun 2013-2015 cenderung mengalami kenaikan.
2
 Fenomena ini 

menyebabkan percepatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat kota 

bergerak begitu cepat, apalagi hadirnya pusat-pusat perbelanjaan megah seperti 

mall, pasar-pasar modern dan perumahan-perumahan mewah hingga proyek 

infrastruktur kota terjadi setiap harinya menjadi suatu indikator bahwa kota 

semakin dituntut untuk berkembang.  

Perencanaan tata-ruang tidak boleh hanya menjadi dokumen formal saja 

tanpa eksistensi nyata dan sering kali tuntutan perkembangan pembangunan akan 

menafikan identitas lokal sebuah kota sehingga kondisi semacam ini makin lama 

semakin mengikis nilai-nilai lokal yang seharusnya menjadi identitas sebuah kota, 

yang seharusnya selalu kita jaga ditengah pergeseran perkembangan kota yang 

semakin dituntut hegemoni modernisasi.  

Kecenderungan urbanisasi yang terus meningkat, menjadi perhatian pada 

penataan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian khusus. Penataan 

                                                             
1 Data BPS,”Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Tahun 2010-2035” Jakarta, 2018,hlm2 3 
2 BPS Kabupaten Kudus, “Kudus Dalam Angka 2018” BPS Kabupaten Kudus,2018,hlm 63 
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kota tidak hanya sekedar menciptakan “branding”, namun menghadirkan ruang 

kota yang nyaman, serta mengedapankan upaya-upaya penyelamatan kekhasan 

dan nilai-nilai lokal suatu kota sehingga karakter unik kota akan benar-benar 

terlihat. 

Menurut Kevin Lynch dalam bukunya The Image of The City (1960) 

mendefinisikan identitas kota sebagai berikut :“Identitas kota bukan dalam arti 

keserupaan suatu objek dengan yang lain, tetapi justru mengacu kepada makna 

individualitas yang mencerminkan perbedaannya dengan objek lain serta 

pengenalannya sebagai identitas tersendiri”.
3
 

Kevin Lynch juga menambahkan bahwa Identitas kota adalah citra mental 

yang terbentuk dari ritme biologis tempat dan ruang tertentu yang mencerminkan 

waktu (sense of time), yang ditumbuhkan dari dalam secara mengakar oleh 

aktivitas sosial-ekonomi-budaya masyarakat kota itu sendiri” (Lynch, 1960). 

Melihat definisi tersebut yang dikemukanan oleh Kevin Lynch sangat jelas bahwa 

identitas suatu kota pada dasarnya adalah sesuatu yang mampu memberikan kesan 

dalam sebuah proses imajinasi atau pandangan manusia dan pada akhirnya 

menciptakan kesan tersendiri dalam perjalanannya.  

Identitas suatu kota tidak sekedar simbolis arsitektural semata seperti 

menara, masjid, madrasah dan pondok pesantren saja. Hal ini akan menjadi salah 

kaprah para penguasa jika hanya berpikir praktis bahwa menciptakan identitas 

suatu kota cukup dengan membuat “landmark’ semata. 

                                                             
3
 Lynch, Kevin., “The Image Of The City”, The MIT Press, Cambridge1960 

http://arsibook.blogspot.com/2016/12/identitas-kota-menurut-kevin-lynch.html,thursday, 

desember 8, 2016 
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Kabupaten Kudus adalah Kabupaten yang terkecil dari seluruh Kabupaten 

yang ada di Jawa Tengah, dilihat dari segi pendapatan negara Kabupaten Kudus 

termasuk kota potensial dengan hasil pendapatan cukai yang sangat besar dan 

PAD Kabupaten Kudus tahun 2018 berdasarkan RAPBD 2018 kurang lebih 324 

milyar.
4
  

Secara geografis lokasi Kabupaten Kudus merupakan lokasi yang sangat 

strategis untuk jalur perdagangan, industri, pengelolaan pertanian dan perkebunan, 

sehingga secara geografis Kabupaten Kudus berada pada wilayah yang sangat 

strategis, juga menyimpan berbagai macam peninggalan sejarah panjang pada 

massa permulaan Islam masuk ditanah jawa.  

Kabupaten Kudus disebut sebagai kota suci dari makna kata “al-Quds” 

yang berarti "Suci". Nama ini diambil dari Baitul Muqaddis berarti tempat suci.
5
 

Adapaun sebutan nama ini diberikan oleh tokoh yang menyebarkan agama Islam 

di Kabupaten Kudus bernama Ja' far Shodiq atau lebih di kenal dengan sebutan 

Sunan Kudus, beliaulah yang mendirikan masjid yang diberi nama al-Aqsho. 

Bukti adanya dua makam wali yaitu makam Sunan Kudus dan makam 

Sunan Muria ini menjadi pertanda bahwa Kabupaten Kudus mayoritas 

masyarakatnya penganut agama Islam mencapai 97,90%,
6
 sehingga kudus juga 

terkenal sebagai Kota Santri, dikatakan Kota Santri karena basis pondok pesantren 

banyak berdiri di Kabupaten Kudus dan dari catatan kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Kudus yang disampaikan oleh staf Kemenag bidang Diniyah dan 

                                                             
4
 Akhmad Nazarudin,“Kabupaten Kudus Himpun PAD Rp. 324,54 Miliyar”, 

https://jateng.antarnews.com, Senin, 11 Februari 2019 16:14 WIB 
5
 Solichin Salam, “Kudus Selayang Pandang”, Gema salam, Jakarta, Hlm 14 

6 Op cit, hlm 125 

https://jateng.antarnews.com/
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Pontren Kabupaten Kudus memiliki 91 Pondok Pesantren, 252 Madrasah Diniyah, 

428 Taman Pendidikan al-Qur‟an.
7
  

Visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Kudus yang tertuang dalam 

rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) 2005-2025 adalah Kudus 

yang Relegius, Maju dan Adil kemudian Visi pembangunan jangka menengah 

daerah (RPJMD) 2018-2023 adalah menjadikan Kabupaten Kudus sebagai kota 

yang Relegius, Modern, Cerdas dan Sejahtera.
8
   

Keberadaan pondok pesantren dan madrasah yang tersebar di berbagai 

kecamatan sebagai identitas pendidikan keagamaan membuat masyarakat yang 

ada diluar Kabupaten Kudus tertarik dan datang ke Kabupaten Kudus untuk 

belajar ilmu agama, data lembaga pendidika ma‟arif Nahdlatul Ulama disebutkan 

bahwa madrasah TBS, BANAT, QUDSIYAH, MUALIMAT sebagian besar 

peserta didiknya hampir 50% lebih berasal dari luar Kabupaten Kudus begitu juga 

pondok pesantren kebanyakan santrinya berasal dari luar Kabupaten Kudus 

seperti pondok pesantren darul falah yang diasuh oleh KH Alamul Yakin yang 

berada di Kecamatan Jekulo bahwa pendidikan keagamaan menjadi kebutuhan 

masyarakat setempat maupun sekitrnya. 

Pondok pesantren menjadi cikal bakal pendidikan keagamaan di Indonesia 

dan pondok pesanteran mempunyai ciri khas tersendiri dalam metode belajar 

mengajarnya ini bisa dilihat dari struktur, kultur maupun pengelolaannya. Secara 

historis Pendidikan Madrasah sesungguhnya pengembangan dari Pendidikan 

                                                             
7
 Abdul Qodir, Wawancara Pribadi , Kemenag Kudus, tanggal 02 april 2019 

8 Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (PJPD) 2005-2025 Kabupaten Kudus 
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Pesantren kemudian mengalami pengembangan-pengembangan sehingga menjadi 

Madrasah Diniyah dan akhirnya menjadi pendidikan formal. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 

mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia untuk “Melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 

sosial”. Selanjtnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang sistem Pendidikan Nasional Pendidikan dalam Pasal 3 mengatakan 

bahwa: 

“Tujuan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab”. 

 

Selanjutnya Pasal 30 ayat (1) sampai ayat (4) dalam Undang-Undang ini 

menjelaskan tentang jalur, jenjang dan jenis pendidikan, diantaranya adalah jenis 

pendidikan keagamaan. 

Pasal (30)  : 

Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok 

masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.  

  

(1) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik 

menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-

nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.  

(2) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan 

formal, nonformal, dan informal.  

(3) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, 

pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.  
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(4) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan 

peraturan pemerintah. 

  

Pendidikan Keagamaan diatur dalam peraturan pemerintah nomor 55 

Tahun 2007  Tentang  Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Pasal 1 

Ayat (3) dan ayat (4) yang berbunyi “ Pendidikan Diniyah adalah pendidikan 

keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang 

pendidikan.” Selanjutnya pasal (4) “ Pesantren atau Pondok Pesantren adalah 

lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang 

menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis 

pendidikan lainnya”.
9
 

Berdasarkan potensi yang dimiliki daerah Kabupaten Kudus dengan 

menyelaraskan Visi pembanguna Kabupaten Kudus juga menguatkan identitas 

Kabupaten Kudus sebagai Kota Santri maka pemerintah membuat peraturan 

daerah tentang pendidikan Diniyah Takmiliyah.  

Hadirnya Peraturan Daerah yang disingkat dengan PERDA, Nomor 03 

Tahun 2013 tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Kudus 

mendapatkan respon masyarakat sangat positif karna masyarakat kudus mayoritas 

beraga islam dan data Madrasah Diniyah sebagaimana dalam catatan Kementerian 

Agama Kabupaten Kudus dan Bagian Kesejahteraan Rakyat bahwa di Kabupaten 

Kudus ada 252 Madrasah Diniyah Juga 242 RTQ yang tersebar di berbagai 

kecamatan dan desa se-Kabupaten Kudus.
10

  

                                                             
9
 PP nomer 55 Tahun 2007,” Tentang Pendidikan Agama dna Pendidikan Keagamaan”, Psl (3-4) 

10 Zaenal,”Wawancara Pribadi ”staf bagian kesra Kabupaten Kudus, Kudus 20 juli 2019 
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Perda Nomor 03 tahun 2013 tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah 

memberikan semangat baru bagi pemangku kebijakan untuk mewujudkan 

identitas Kabupaten Kudus sebagai Kota Santri, dalam Perda ini para siswa/siswi 

pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah 

Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Maupun 

Madrasah Aliyah yang beragama Islam diwajibkan untuk mengikuti pendidikan 

Madrasah Diniyah Takmiliyah sesuai jenjangnya masing-masing tingkatan. 

Pendidikan Madrasah Diniyah Taklimiyah ini diharapkan para siswa/siswi 

ataupun santriwan/santriwati mampu mempraktekkan tuntunan agama Islam 

dengan baik dan benar sebagaimana dalam Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 

2014 tentang Pendidikan Karakter, sehingga arah pendidikan nasional kita adalah 

membentuk karakter peserta didik.   

Perda Madrasah Diniyah Takmiliyah ini disahkan pada tanggal 23 

Desember 2013 dan diundangkannya dalam lembaran daerah Nomer 03 tahun 

2013, pada tanggal 24 Desember 2014 dan implementasi PERDA Diniyah 

Takmiliyah sejak diundangkan sampai saat ini tidak sepenuhnya dijalankan 

dengan baik sebagaimana tujuan Pemerintah Daerah membuat PERDA untuk 

mendorong peningkatan kualitas pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah di 

Kabupaten Kudu sehingga mempertegas Kabupaten Kudus sebagai Kota Santri.  

Hasil temuan lapangan sementara bahwa PERDA ini adalah Perda inisitif 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai mana di tuturkan oleh ketua banleg 

saat itu yaitu bapak H Mawib bahwa munculnya Perda saat itu melihat di 

beberapa kabupaten seperti Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Tangerang dan lain-



 

8 
 

lain, sudah membuat perda tentang pendidikan keagamaan yang notebene tidak 

seperti di Kabupaten Kudus selain itu keberadaan Madrasah Diniyah di 

Kabupaten Kudus belum mendapatkan perhatian pemerintah daerah sehingga 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berinisiasi untuk membuat perda tentang 

pendidikaan keagamaan. 

Kabupaten Kudus selain di juluki sebagai kota kretek juga dikenal sebagai 

kota santri tetapi identitas kota santri belum terproteksi apa lagi keberadan 

madrasah dan pondok pesantren mempunyai peranan yang signifikan terhadap 

pendidikan karakter, selain itu belum ada peraturan presiden tentang penguatan 

pendidikan karakter sehingga Perda ini diharapkan mampu menyentuh menyentuh 

keberadaan Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Kudus agar bisa 

mengembangkan pendidikan keagamaan yang berkarakter Islami. 

Kenyataan dilapangan ternyata belum sesuai dengan harpan dan tujuan di 

buatkannya perda madrasah diniyah takmiliyah sebab keberadaan perda ini mash 

setengah hati artinya belum berjalan dengan efektif dan menjadi pertanyaan besar 

adalah apakah PERDA ini hanya sebatas formalitas untuk memperkuat julukan 

Kabupaten Kudus sebagai Kota Santri? ataukah sebagai mainan politik sesaat, 

karena sampai saat ini belum terlihat dampaknya terhadap keberadaan Madrasah 

Diniyah Takmiliyah pasca di undangkannya pada tanggal 24 desember 2013 

tentang PERDA ini.  

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

kajian mendalam keberadaan PERDA No. 03 tahun 2013 tentang Madrasah 

Diniyah Takmiliyah dalam mewujudkan Kudus sebagai Kota Santri dan 
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mampukah PERDA tersebut menjadi sarana untuk membangun identitas 

Kabupaten Kudus sebagai Kota Santri, maka dalam hal ini penelitian akan 

mencari akar persoalan, bagaimana peran Pemerintah Daerah berkomitmen 

mewujudkan PERDA tersebut sebagai sarana pembangunan di Kabupaten Kudus 

untuk menguatkan identitas Kabupaten Kudus sebagai Kota Santri. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, dapat dirumusankan masalah 

pokok Perda No 3 tahun 2013 tentang Madarash Diniyah Takmiliyah sebagai 

berikut ; 

1. Bagaimana keberadaan Perda Nomor 03 Tahun 2013 tentang Madrasah 

Diniyah Takmiliyah Kudus sebagai kebijakan penguatan identitas Kudus 

sebagai Kota Santri? 

2. Bagaimana kendala-kendala penguatan Madrasah Diniyah Takmiliyah di 

Kabupaten Kudus? 

 

 

C. KEASLIAN PENELITIAN 

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu 

yang mempunyai karekteristik yang relatif sama, peneliti belum menemukan 

penelitian yang sama dengan judul, obyek dan metode penelitian yang akan dikaji 

oleh peneliti. Beberapa penelitian tersebut ialah: 
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Penelitian Nora Faridayin, Jurnal yang berjudul  “Kota Gresik sebagai 

Kota santri (Implikasi sebagai City Branding)”.
11

 Hasil penelitian ini adalah kota 

Gresik pasca-industrialisasi memunculkan identitas baru sebagai Kota Industri, 

namun masyarakat Gresik tetap mempertahankan identitas lamanya yaitu Kota 

Santri. Kedua, terdapat perubahan sosial sebagai akibat dari implikasi city 

branding tersebut, seperti perubahan dari segi struktur, kultur dan interaksi 

masyarakat. Identitas masyarakat Gresik sebagai Kota Santri akan terus 

dipertahankan sebagai identitas positif mereka. Karena juga masyarakat Gresik 

yang mayoritas adalah muslim, memiliki background keislaman dengan 

sendirinya akan merasa bangga dan terus mengupayakan dalam menjaga dan 

melestarikan nilai-nilai luhur budaya santri yang ada di Gresik dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Penelitian Nuryadin, Tesis yang berjudul “Implementasi Peraturan 

Daerah Pandeglang No. 27 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Madrasah 

Diniyah Awaliyah di Kecamatan Cisata”.
12

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

implementasi Perda ini belum dilaksanakan dengan baik karena ada hambatan 

yaitu kurangnya komitmen dari implementator untuk melaksanakan Perda dan 

tidak ada sanksi bagi implementor yang tidak melaksanakan. Tetapi ada dampak 

positifnya yaitu guru Madrasah Diniyah Awaliyah memiliki semangat untuk 

mendukung program ini dan masyarakat memiliki kepedulian tinggi terhadap 

perkembangan agama anak didik. 

                                                             
11

 Nora Faridatin, “Kota Gresik sebagai Kota Santri (Implikasi sebagai City Branding”, Jurnal 

Thaqafiyyat, Vol. 17, Juni 2016 
12

 Nuryadin, “Implementasi peraturan daerah Kab Pandeglang no 27 tahun 2007 tentang wajib 

belajar Madrasah Diniyah Awaliyah di Kecamatan Cisata”, Tesis PPS UIN Suka, 2012. 
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Penelitian Chichi „Aisyatud, tesis yeng berjudul “Model Madrasah 

Diniyah Taklimiyah Terintegrasi pada Sekolah Dasar Negeri Sindurejan 

Yogyakarta”, Hasil penelitian ini menunjukkan Pelaksanaan model Madrasah 

Diniyah Taklimiyah dengan pendekatan integrasi-interkoneksi menggunaan 

metode konvensional dan materi Akidah, Akhlak, Al-Qur‟an, Tarikh Islam, hadits 

serta fiqih. Hasil capaian dilihat secara kognitif yaitu siswa sudah mempunyai 

pengetahuan tentang ajaran Islam secara luas, afektif, para siswa sudah 

mengamalkan ajaran Islam dengan pengamalan ibadah dan akhlak karimah, 

belajar dengan baik, bekerjasama dengan orang lain, aktif dalam masyarakat dan 

mampu memecahkan masalah. 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut 

a) Memberi analisis kritis tentang keberadaan Perda Nomor 03 Tahun 2013 

tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah Kudus sebagai kebijakan penguatan 

identitas Kudus sebagai Kota Santri.  

b) Memaparkan kendala-kendala penguatan Madrasah Diniyah Takmiliyah di 

Kabupaten Kudus untuk mewujudkan Kudus Kota Santri. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis 

dan manfaat praktis. 

a) Manfaat Teoritis. 
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Kegunaan teoritis, dimaksudkan agar hasil penelitian ini dapat dipakai 

untuk memperdalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan tentang 

kebijakan Publik 

b) Manfaat Praktis. 

Dapat dijadikan referensi agar dalam merumuskan kebijakan tidak hanya 

sekedar untuk kepentingan para penguasa saja supaya rakyat juga merasa 

di perhatikan  

 

F. METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan Masalah  

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode 

pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Yuridis empiris 

merupakan cara penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai 

data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data 

lapangan. Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan penelitian yang 

ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel 

sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan 

(observasi), dan wawancara (interview).
13

  

Menurut Abdul Kadir Muhammad pendekatan yudridis empiris adalah 

penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan 

hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara in action 

                                                             
13

 Sulistyowati Irianto dan Shidarta, Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi, Yayasan  

     Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm 34 
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pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.
14

 

Melalui pendekatan yuridis empiris ini juga bahwa hukum tidak dipandang 

hanya sebagai peraturan atau kaedah-kaedah saja, akan tetapi meliputi 

bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat serta bagaimana hukum 

berinteraksi dengan lingkungan hukum itu diberlakukan. Jadi pendekatan 

yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam 

menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan 

hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh 

di lapangan yaitu tentang implementasi Perda Nomer 03 tahun 2013 tentang 

Madrasah Diniyah Tamiliyah di Kabupaten Kudus. 

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini yakni 

deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan 

data yang lengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah 

terhadap data primer  dan juga sekunder yang berhubungan dengan perda 

diniyah takmiliyah dengan keberadaan pendidikan keagamaan yang mampu 

menjadi alat untuk membangun identitas sebuah kota/kabupaten yang 

bercirikan khas dan selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian 

dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan. 

2. Jenis Data 

Sumber data dalam penelitian tesis ini dibagi menjadi dua yakni data 

primer dan data sekunder : 

                                                             
14

 Abdul kadir Muhammad, “Hukum dan Penelitian Hukum”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009  

     hlm. 45 
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a) Data primer diperoleh melalui studi lapangan, yaitu dengan cara 

wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian tesis ini 

yakni :  

1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan 

Daerah  Kabupaten Kudus (Bappelitbangda Kab. Kudus)  

2) Bagian Kesejahteraan Rakyat (kesra)  

3) Bagian Hukum Daerah. 

4) Madrasah Diniyah yang siswanya lebih dari 30 orang dan 

bertempat di pinggiran desa dan perkotaan. 

5) Pondok Pesantren yang didalamnya menyelenggarakan pendidikan 

diniyah  dan pihak yang memiliki keterkaitan lainnya. 

b)   Data sekunder merupakan hasil dari bahan penelitian dari studi pustaka 

yang diambilkan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan 

bahan hukum tersier. 

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang 

mencakup peraturan perundang-undangan terkait dengan topik 

masalah yang dibahas yaitu : 

a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

b) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistim pendidikan 

nasional. 

c) Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 Perubahan Atas UU No 32 

Tahun 2004 

d) Undang-Undang no 12 athun 2008 Perubahan kedua Atas UU No 

32 tahun 2004 dirubah menjadi 
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e) Undang-Undang 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Dearah jo 

f) Undang-Undang no 9 tahun 2015 Perubahan Atas UU 23 tahun 

2014 Tentang Pemerintah daerah 

g) Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991 tentang pendidikan 

luar sekolah. 

h) Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar 

Nasional pendidikan 

i) Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan 

agama dan pendidikan keagamaan. 

j) Peraturan Presiden No 87 Tahun 2014 tentang pendidikan 

Karakter 

k)  Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1983 tentang 

Kurikulum Madrasah diniyah. 

l) Peraturan daerah Nomor 03 tahun 2013 tentang Madrasah 

Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Kudus. 

m) Naskah Akedemik tentang perda diniyah di Kabupaten Kudus 

 

2) Bahan hukum sekunder yakni bahan-bahan yang erat hubungannya 

dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan 

memahami bahan hukum primer seperti buku/literatur, hasil penelitian 

dan hasil karya dari kalangan hukum. 
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3) Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberikan informasi 

tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, koran, 

kliping, majalah, website sebagai data pendukung. 

3. Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data yaang akan peneliti lakukan adalah dengan 

menggunakan data primer dan sekunder : 

a) Data primer 

Data primer adalah data yang diambil dari sumber aslinya, data 

yang bersumber dari pustaka yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. Peneliti menggunakan data primerdengan cara wawancara. 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh 

peneliti melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul 

data maupun peneliti terhadap nara sumber atau sumber data. 

Adapun wawancara ini terbagi atas wawancara terstruktur dan 

tidak terstruktur. Wawancara terstruktur artinya peneliti telah mengetahui 

dengan pasti apa informasi yang ingin digali dari responden sehingga 

daftar pertanyaannya sudah dibuat secara sistematis. Peneliti juga 

menggunakan alat bantu tape recorder, kamera photo, dan material lain 

yang dapat membantu kelancaran wawancara, sedangkan Wawancara 

tidak terstruktur adalah wawancara bebas, yaitu peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang akan 

diajukan secara spesifik, dan hanya memuat poin-poin penting masalah 

yang ingin digali dari responden. 
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b)    Data sekunder 

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh 

melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, 

catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan 

maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.  Data sekunder meliputi 

kegiatan mencari, membaca, mengevaluasi, menganalisis dan membuat 

sistesis laporan-laporan penelitian dan teori, serta melaporkan amatan 

dan pendapat yang berhubungan dengan penelitian yang direncanakan. 

Dalam kajian pustaka dimuat esensi-esensi hasil penelitian literatur yaitu 

berupa teori-teori. Uraian teori yang disusun bisa dengan kata-kata 

penulis secara bebas dengan tidak mengurangi makna teori tersebut, 

dapat juga dalam bentuk kutipan dari tulisan orang lain, yaitu kutipan 

langsung tanpa mengubah kata-kata atau tanda bacaan, kemudian 

dianalisis dibandingkan dan dikonstuksikan, teori-teori dan temuan-

temuan itu harus relevan dengan permasalahan penelitian yang akan 

dilakukan. Kegunaannya adalah untuk bahan acuan penelitian. 

 

4. Metode Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan cara melakukan penafsiran hukum 

terhadap data, selanjutnya data tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat yang 

disusun secara sistematis, lengkap dan terperinci menurut kerangka bahasan 

yang sudah ditentukan, sehingga memudahkan dalam memberikan makna 

terhadap data sesuai dengan tujuan penelitian dan dapat ditarik kesimpulan. 

https://www.referensimakalah.com/2012/08/pengertian-teori-ilmiah-dan-teori-ilmiah.html
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Setelah proses analisis dilakukan, maka penarikan kesimpulan 

dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yakni penarikan 

kesimpulan secara menyeluruh dengan suatu metode dari hal-hal yang 

bersifat umum menuju penulisan. 

G. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sesuai pada Pedoman Penulisan Tesis, dalam penulisan tesis ini digunakan 

sistematika penulisan yang terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, isi, dan 

penutup. Masing-masing bagian disusun secara sistematis dan merupakan 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu bagian dengan bagian yang 

lainnya. 

1. Bagian awal : halaman judul, halaman persetujuan, halaman motto 

dan persembahan, daftar isi, halaman pernyataan orisinalitas, kata pengantar, 

abstrak, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran. 

2. Bagian Isi : Penulisan tesis ini dibuat dalam 4  Bab, yang masing-

masing bab saling berkaitan : 

Bab I berjudul pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, 

rumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II membahas tentang tinjauan pustaka yang berisi tentang kajian riset 

terdahulu, dan kajian teori yang menjelaskan mulai dari Kota Santri sampai Imple 

mentasi Kebijakan. 

Bab III menguraikan tetang hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

Perda Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagai 
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Kebijakan penguatan Kudus sebagai Kota santri, kendala-kendala penguatan 

Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Kudus dan hasil kajian terhadap 

Perda nomo 3 tahun 2013 Tentang madrasah Diniyah Tamiliyah.  

Bab IV adalah penutup yang berisi tentang simpulan dari hasil penelitian, 

dan saran yang ditujukan kepada pihak yang berkepentingan. 

3. Bagian akhir : yang meliputi  Daftar Pustaka, lampiran-lampiran, dan 

Daftar Riwayat Hidup. 

 

 


