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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di antara kemurahan Allah terhadap manusia bahwa Dia tidak saja 

memberikan sifat yang bersih yang dapat membimbing dan memberi petunjuk 

kepada mereka ke arah kebaikan, tetapi juga dari waktu ke waktu Dia 

mengutus seorang rasul kepada umat manusia dengan membawa al-kitab dari 

Allah dan menyuruh mereka beribadah hanya kepada Allah saja, 

menyampaikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Agar yang 

demikian menjadi bukti bagi manusia (Al-Qattan,2006:10). 

           

   

    “ (mereka Kami utus) selaku Rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi 

peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah 

sesudah diutusnya Rasul-rasul itu. dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana.”(Q.S An-Nisa:165) 

 

Al-Qur’an yang merupakan sumber ajaran Islam dan pedoman hidup bagi 

umat Islam. Al-Qur’an mengajarkan prinsip-prinsip dan tata aturan kehidupan 

yang harus dijalankan oleh umatnya, tidak hanya terkait dengan tata hubungan 

manusia dengan Rabbnya tetapi juga tata aturan dalam kehidupan dengan 

sesama manusia . Al-Qur’an merupakan wahyu atau firman Allah yang 

mengandung ajaran untuk dijadikan pedoman dan tuntunan dalam tata nilai 

kehidupan umat manusia dan seluruh alam, karena pada dasarnya Al-Qur’an 

diturunkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Ajarannya berlaku sepanjang 
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masa, sejak diturunkan hingga hari kiamat. Kebenaran yang terkandung di 

dalamnya tidak dapat diragukan lagi, karena Allah sendiri yang akan 

menjaganya. Allah berfirman di dalam al-Qur’an surat al-Hijr ayat 9:  

                 

 “Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan adz-Dzikr (al-Qur‟an) dan 

sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.” 

  

Allah menciptakan manusia sebagai hamba dan khalifah di atas 

permukaan bumi. Sebagai hamba mempunyai tugas beribadah hanya kepada 

Allah semata dan sebagai khalifah manusia  diberi amanah dan di bebani 

tanggung jawab untuk mengelola  dan memakmurkan  bumi seperti yang di 

kehendaki oleh yang Maha Pencipta. Untuk melaksanakan kedua tugas itulah 

manusia memerluksn ilmu. Ilmu-ilmu kewahyuanlah yang menjelaskan kepada 

manusia siapa diri mereka dan bagaimana hubungannya dengan Tuhan dan 

alam ciptaan Tuhan lain-Nya. Ilmu-ilmu kewahyuan memberikan kepada 

manusia nilai-nilai yang akan  menjadi berfungsi sebagai acaun, rujukan, 

barometer, pedoman dan petunjuk kehidupan dalam rangka menjalankan 

tugasnya baik sebagai hamba Allah maupun khalifahtullah, sedangkan ilmu-

ilmu kealaman akan membantu manusia untuk menjalankan tugas-tugas 

kehambaan dan kekhalifahannya, namun ungkapan lain ilmu-ilmu kewahyuan 

berfungsi sebagai burhan dan hudan dalam kehidupan, sedangkan ilmu-ilmu 

kealaman berfungsi sebagai wasa‟il  jalan menuju tujuan (Ilyas, 2003: 26-27). 

 

Kedua kategori ilmu sama-sama diperlukan untuk kehidupan manusia 

baik didunia maupun di akhirat. Nilai-nilai yang di ajarkan dalam ilmu-ilmu 



3 

 

kewahyuan tidak dapat dilaksanakan dalam kehidupan nyata tanpa bantuan 

ilmu-ilmu kealaman, sebaliknya ilmu-ilmu kealaman tanpa bimbingan ilmu-

ilmu kewahyuan akan kehilangan nilai-nilai yang dapat menyebabkan produk 

ilmu-ilmu tersebut justru merugikan umat manusia itu sendiri. Allah  

membimbing manusia melalui A-Qur’an, maka seorang muslim harus dapat 

membaca dan mempelajari Al-Qur’an. 

Keluarga atau rumah merupakan taman pendidikan pertama bagi anak, di 

mana di dalam keluarga inilah seorang anak akan tumbuh dan berkembang. 

Jika rumah ini menjadi taman pendidikan yang baik, maka rumah ini akan 

menghasilkan keluarga yang baik dan anak yang baik. Sebaliknya jika rumah 

ini menjadi lingkungan yang buruk, yang dikelilingi bencana dan pencemaran, 

maka rumah ini akan menimpakan bahaya dan keburukan kepada seluruh 

penghuninya (Riyadh, 2007: 21). 

Pendidikan di rumah sangat penting, namun ada sebagian orang tua sibuk 

dengan berbagai kegiatan ataupun pekerjaannya yang kemudian kurang 

memperhatikan anaknya dalam pendidikan khususnya pendidikan agama, 

terlebih lagi dalam belajar membaca Al-Qur’an. Sehingga banyak siswa-siswi 

setingkat SMP, SMA yang belum dapat membaca alquran dengan baik. 

Keadaan tersebut membuat banyak para guru agama yang mengeluh ketika di 

ajarkan pendidikan agama Islam tetapi para siswa masih banyak yang belum 

bisa membaca Al-Qur’an. Hal ini membuat terhambatnya dalam pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar. 
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Berdasarkan hal-hal tersebut, maka belajar membaca Al-Qur’an perlu 

ditingkatkan di berbagai sekolah-sekolah negeri ataupun swasta. Agar didalam 

kegiatan belajar mengajar khususnya pendidikan agama Islam berjalan dengan 

baik. Sehingga dari proses belajar mengajar ini nantinya diharapkan para siswa 

memiliki pengetahuan dan kepribadian seperti yang tertuang dalam tujuan 

pendidikan Islam dan nasional. 

Di dalam belajar membaca Al-Qur’an di lingkungan sekolah perlu adanya 

sebuah perhatian yang lebih dari para guru. Belajar membaca Al-Qur’an tidak 

hanya menjadi sebuah program ekstrakurikuler yang di wajibkan bagi murid, 

melainkan bagaimana kegiatan belajar membaca Al-Quran tidak hanya di 

sekolah, tetapi di luar sekolah (keluarga atau masyarakat). Seharusnya murid 

sadar tentang kebutuhannya dalam belajar Al-Qur’an, tidak hanya karena 

kewajiban dari sekolah.     

Dalam rangka menanamkan pemahaman akan pentingnya al-Qur’an 

dalam proses belajar mengajar terutama bagi peserta didik, maka pengetahuan 

tentang keutamaan al-Qur’an sangatlah penting. Rasulullah SAW, bersabda:  

 

“Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar al-Qur‟an dan 

mengamalkannya” (HR. Bukhori, No: 1817). 

 

 

Ibnu Mas’ud radhiallahu„anhu turut menegaskan akan pentingnya 

pengajaran Al-Qur’an dengan mengatakan, “Jika kamu sekalian menginginkan 

ilmu pengetahuan, maka pahami dan renungkanlah Al-Qur’an, karena dalam 
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Al-Qur’an itu terdapat ilmu orang terdahulu dan orang-orang kemudian”. 

Demikian pula dalil tentang keutamaan Al-Qur’an dalam Q.S Al-Isra’: 45-46 

              

          

             

” dan apabila kamu membaca Al Quran niscaya Kami adakan antara kamu 

dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, suatu dinding 

yang tertutup. dan Kami adakan tutupan di atas hati mereka dan sumbatan di 

telinga mereka, agar mereka tidak dapat memahaminya. dan apabila kamu 

menyebut Tuhanmu saja dalam Al Quran, niscaya mereka berpaling ke 

belakang karena bencinya,” (Q.S Al-Isra’: 45-46) 

 

SMA Muhammadiyah 3 Surakarta merupakan sebuah lembaga 

pendidikan menengah yang memadukan pendidikan agama Islam dibawah 

majlis Dikdasmen dan pendidikan umum dibawah Dinas Pendidikan. Dalam 

peningkatan siswa dalam membaca Al-Qur’an, sekolah ini telah mempunyai 

program khusus dalam mempelajari membaca Al-Qur’an  dan masuk dalam 

kegiatan ekstrakurikuler  yang wajib  di ikuti bagi seluruh siswa kelas X dan 

XI, ektra kurikuler ini dinamai dengan IMMA (Intensif Membaca dan Menulis 

Al-Qur’an).   

Berpijak dari masakah tersebut, peneliti tertarik meneliti disekolah ini 

dikarenakan adanya sebuah pertimbangan yaitu di sekolah ini di adakan ekstra 

kurikuler tentang membaca Al-Qur’an selama dua tahun dan ekstra kulikurel  

telah di laksankan lebih dari tujuh tahun, tetapi dalam hal ini masih ada 

sebagian siswa ada yang belum bisa membaca Al-Qur’an. 
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Berdasarkan uraian dan latar bekakang di atas, maka penulis ingin 

mengamati dan menganalisa lebih jauh terhadap permasalahan tersebut dengan 

mengadakan penelitian dengan mengambil judul. 

“ Implementasi IMMA (Intensif Membaca Menulis Al-Qur’an) dalam 

Pembelajaran Membaca Al-Qur’an Siswa kelas X dan XI di SMA 

Muhammadiyah 3 Surakarta Tahun Ajaran 2011/2012”. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalah pahaman bagi yang membaca skripsi ini, maka 

perlu dikemukakan uraian terhadap istilah yang tercakup dalam judul skripsi 

ini. 

1. Implementasi IMMA 

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:427) disebutkan bahwa 

Implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan.  

IMMA singkatan dari Intensif Membaca Menulis Al-Qur’an. IMMA 

merupakan kegiatan ekstra kurikuler siswa yang ada di SMA Muhammadiyah 

3 Surakarta yang membidangi baca tulis Al-Qur’an. (Wawancara, 

Bp.Wijiyanto: 15-8-2011) 

2. Pembelajaran membaca Al-Qur’an 

Pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau 

makluk hidup belajar (KBBI, 2005: 17). Sedangkan menurut Syaiful, (2005: 

61) Pembelajaran adalah setiap kegiatan yang dirancang untuk membantu 

seorang mempelajari satu kemampuan atau nilai baru. Jadi, pembelajaran 
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membaca alquran yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu  proses 

seseorang  dalam belajar membaca Al-Quran. 

 Membaca ialah kegiatan merespon lambang-lambang cetak atau lambang 

tulis dengan pengertian yang tepat. Membaca merupakan suatu proses berpikir 

yang komplek (Tim Penyusun Bahasa dan Sastra UAD, 2002:492). 

 Para ulama menyebutkan definisi Al-Qur’an, menyebutkan bahwa: ”Al-

Qur’an adalah Kalam atau Firman Allah yang diturunkan kepada Muhammad 

s.a.w yang pembacaannya merupakan suatu ibadah” (Al-Qattan, 2006: 17).  

3. Siswa SMA Muhammadiyah 3 Surakarta 

Perserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 

potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan 

jenis pendidikan tertentu (UU Sisdiknas, Pasal 1 ayat 4).  Sebutan peserta didik 

beragam. Di lingkungan rumah tangga, peserta didik disebut anak. Di sekolah 

atau madrasah, ia disebut siswa. Pada tingkat pendidikan tinggi, ia disebut 

mahasiswa. Dalam lingkungan pesantren disebut santri. Sedangkan di majlis 

taklim disebut jamaah (Umar, 2010: 103).  

Siswa atau di sebut anak didik. Secara umum anak didik adalah setiap 

orang yang menerima pengaruh dari sesorang/ sekelompok orang yang 

menjalankan kegiatan pendidikan, kemudian dalam arti sempit anak didik ialah 

anak (pribadi yang belum dewasa) yang diserahkan kepada tanggung jawab 

pendidik. 

Sekolah ialah pendidikan sekunder yang mendidik anak mulai dari usia 

masuk sekolah sampai ia keluar dari sekolah tersebut (Umar, 2010: 150) 
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SMA Muhammadiyah 3 Surakarta adalah sekolah yang diselenggarakan 

dan dikelola secara terpadu baik dari aspek kurikulum, pembelajaran, guru, 

sarana dan prasarana, manajemen, dan evaluasi, sehingga menjadi sekolah 

yang efektif dan berkualitas.  

Berdasarkan penegasan istilah diatas, maka dapat di ambil pengertian 

bahwa maksud dari penelitian yang berjudul “Implementasi IMMA (intensif 

membaca menulis Al-Qur’an) dalam pembelajaran membaca Al-Qur’an Siswa 

kelas X dan XI di  SMA Muhammadiyah 3 Surakarta Tahun  Ajaran 

2011/2012 adalah untuk mengetahui Implementasi IMMA (intensif membaca 

menulis Al-Qur’an)  dalam pembelajaran membaca Al-Qur’an, serta  

ketuntasan belajar siswa kelas X dan XI pada pelaksanaan kegiatan IMMA  

terhadap metode yang di pakai. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan penegasan istilah sebagaimana tersebut di 

atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana implementasi IMMA dalam pembelajaran membaca Al-Qur’an 

Siswa kelas X dan XI di SMA Muhammadiyah 3 Surakarta ? 

2. Bagaimana ketuntasan belajar siswa kelas X dan XI pada pelaksanaan 

kegiatan IMMA  terhadap metode yang di pakai ? 

 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  
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Tujuan utama yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui Implementasi IMMA  dalam pembelajaran 

membaca Al-Qur’an pada siswa X dan XI SMA Muhammadiyah 3 

Surakarta 

b. Untuk mendiskripsikan ketuntasan belajar siswa kelas X dan XI pada 

pelaksanaan kegiatan IMMA terhadap metode yang di pakai. 

2. Manfaat Penelitian 

.Adapaun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Secara teoritis  dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah 

khazanah keilmuan, khususnya dalam pendidikan agama Islam. 

b. Secara praktis dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan bagi instansi pendidikan terkait pada umumnya dan SMA 

Muhammadiyah 3 Surakarta pada khususnya, dalam usaha 

penyempurnaan kegiatan IMMA demi tercapainya peningkatan prestasi 

belajar siswa dalam pendidikan Agama Islam. 

E. Kajian Pustaka 

1. Suryawan, (UMS, 2006), “Pelaksanaan metode tsaqifa dalam pengajaran 

membaca Al-Qur’an  (studi pada kelompok remaja di kelurahan Gayamprit, 

Klaten)”, menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengajaran membaca Al-

Qur’an dengan metode Tsaqifa dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat 

diketahui dengan hasil-hasil pengajaran yang sesuai dengan masing-masing 

tujuan, keberhasilan yang di dukung oleh tenaga pengajar. 
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2. Muhammad Qosim (UMS, 2010), “Implementasi metode Alqosimi dalam 

pembelajaran Tahfidz di SMP Muhammadiyah 8 Surakarta Tahun ajaran 

2010/2011”, menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan metode alqosimi 

dapat berjalan dengan cukup baik dan kreatif, karena dalam metode ini 

dapat bervariasi  pembelajaran yang digunakan sebagai sarana pendukung 

untuk memudahkan siswa menghafal dan menjaga hafalan lama maupun 

baru, variasinya antara lain :  

a. muraja’ah yang dilakukan sendiri; 

b. muraja’ah yang dilakukan bersama ustadz;  

c. Muraja’ah bersama siswa lain. 

3. Damiah Ely Sobariah (UIN Suka, 2004) dalam skripsinya yang berjudul  

“metode pengajaran Baca Al-Qur’an di Annur Foundation Jogyakarta” 

menyimpulkan diantaranya : 

a. Metode An-Nuur adalah metode pengajaran baca Al-Qur’an khusus 

dewasa dan orang tua. 

b. Istilah 2 jam bisa baca Al-Qur’an yang dipakai oleh An-Nuur Foundation 

Jogyakarta adalah sebagai bahasa marketing (bahasa pemasaran) dan 

sebagai moifasi bagi peserta yang awalnya buta huruf terhadap Al-

Qur’an ternyata dalam waktu sehari pelatihan di tambah 4 kali pertemuan 

yang masing-masing 2 jam ternyata banyak peserta yang bisa membaca 

Al-Qur’an. 

c. Walaupun metode An-nuur adalah metode pengajaran baca Al-Qur’an, 

namun itu bisa digunakan untuk mengajarkan membaca permulaan 
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bahasa arab karena penulis melihat disana terdapat materi yang akan 

disampaikan. 

Dari penulusuran dari berbagai macam skripsi tersebut belum 

ditemukakan penelitian yang meneliti tentang “Implementasi IMMA 

(Intesif Membaca Menulis Al-Qur’an) dalam pembelajaran membaca 

Al-Qur’an Siswa kelas X dan XI di SMA Muhammadiyah 3 Surakarta 

Tahun Ajaran 2011/2012”, sehingga keotentikan penelitian ini dapat di 

pertanggung jawabkan. 

F. Metode  Penelitian 

Untuk melakukan penelitian, diperlukan metode penelitian yang tersusun 

secara sistematis dengan tujuan agar data yang diperoleh valid, sehingga 

penelitian ini layak diuji kebenarannya. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan 

deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang prosedurnya menghasilkan data 

deskriptif  berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu 

disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. 

Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data 

untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin 

berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, 

catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Pada penulisan laporan 

demikian, peneliti menganalisis data yang sangat kaya tersebut dan sejauh 
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mungkin dalam bentuk aslinya. Hal itu hendaknya dilakukan seperti orang 

merajut sehingga setiap bagian ditelaah satu demi satu ( Moleong, 1993: 11). 

2. Sumber Data 

Menurut Tatang (1986: 93) bahwa, subyek penelitian adalah sumber 

tempat memperoleh informasi, yang dapat diperoleh dari seseorang maupun 

sesuatu, yang mengenainya ingin diperoleh keterangan. Dalam hal ini yang 

menjadi subyek pada penelitian ini adalah seluruh orang yang terlibat dalam 

institusi yang ada di SMA Muhammadiyah 3 Surakarta. Sumber data yang 

digunakan berupa sumber data primer dan sumber data sekunder.  

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, 

diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. (Marzuki, 2002: 55) Sumber data 

primer dalam penelitian ini yaitu kepala sekolah/ wakasek, guru pengampu 

IMMA dan siswa. 

Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang bukan diusahakan 

sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari biro statistik, majalah, 

keterangan-keterangan atau publikasi. ( Marzuki,  2002:  56). Sumber data 

sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa data-data tertulis seperti data 

sekolah, guru, karyawan dan siswa, struktur organisasi, daftar inventaris dan 

lain-lain. 

 

 

3. Metode Pengumpulan Data 
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Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik 

sebagai berikut: 

a. Metode Wawancara (Interview) 

Menyatakan bahwa wawancara/ interview adalah pengadministrasian 

angket secara lisan dan langsung terhadap masing-masing anggota sample 

(Darmadi, 2011: 158). Menyatakan bahwa metode interview adalah teknik 

pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara 

sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian(Hadi, 2007: 218). Teknik 

wawancara yang penulis gunakan adalah teknik wawancara bebas terpimpin, 

yaitu wawancara yang dalam pelaksanaannya pewawancara membawa 

kerangka pertanyaan untuk disajikan (Hadi, 2007: 233). Penulis menggunakan 

metode ini untuk memperoleh data mengenai Implementasi IMMA di SMA 

Muhammadiyah 3 Surakarta, serta di jelaskan data-data lainnya yang 

berhubungan dengan penelitian ini.  

b. Metode Observasi 

Observasi adalah mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu 

laporan yang sudah tersedia (Ahmad, 2011:129). Metode ini penulis gunakan 

untuk mengamati, mendengarkan, dan mencatat langsung terhadap letak 

geografis, penerapan IMMA di SMA Muhammadiyah 3 Surakarta.  

c. Metode Dokumentasi 

Metode Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, legger, 

agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2006: 231). Metode ini di gunakan untuk 
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memperoleh data dari SMA Muhammmadiyah 3 Surakarta, mengenai letak 

geografis, sejarah berdirinya, visi misi dan tujuan, struktur organisasi, data 

hasil belajar siswa. 

4. Analisis Data 

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif 

kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif 

yang berupa kata-kata tertulis dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati 

dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena dari data-

data yang diperoleh di objek penelitian. 

Adapun metode berfikir yang penulis gunakan adalah metode deduktif, 

yaitu menganalisis data dari hal yang bersifat umum ke khusus (Margono, 1996 

: 24). 

G.  Sistematika Penulisan  

Bab I.  Pendahuluan, pada bab ini berisi latar balakang masalah, penegasan 

Istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Kajian pustaka, 

metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi. 

Bab II.  Pada bab ini akan diuraikan pembahasan teori yang menjadi 

landasan teoritik penelitian, khususnya yang berkaitan dengan pembelajaran 

dan metode membaca Al-Qur’an yang meliputi : pengertian pembelajaran, 

konsep pembelajaran, peran guru dalam aktifitas pembelajaran, efektifitas 

pembelajaran, faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Metode 

membaca Al-Qur’an meliputi :  pengertian metode, faktor-faktor yang harus di 
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perhatikan dalam memilih metode mengajar dan pengertian membaca Al-

Qur’an dan  macam-macam metode membaca Al-Qur’an. 

Bab III.  Implementasi IMMA dalam pembelajaran membaca Al-Qur’an 

pada siswa X dan XI SMA Muhammadiyah 3 surakarta, berisi tentang 

gambaran umum Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah 3 surakarta 

(sejarah singkat berdirinya, letak geografis, visi dan misi, struktur organisasi, 

keadaan guru dan murid, sarana dan prasarana), deskripsi dan implementasi 

pelaksanaan IMMA dalam pembelajaran membaca Al-Qur’an. 

BAB IV. Analisis data, dalam bab ini akan menganalisa tentang 

Implementasi IMMA dalam pembelajaran membaca Al-Qur’an siswa kelas X 

dan XI SMA Muhammadiyah 3 Surakarta tahun ajaran 2011/2012.  

Bab V. Penutup. Mengakhiri penulisan skripsi pada bab ini akan diuraikan 

mengenai kesimpulan akhir dari hasil penelitian, saran-saran yang 

berhubungan dengan penelitian dan kata penutup. 

 

 

 

 

 

 

 

 


