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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Alquran adalah firman Allāh yang menjadi sumber ‘aqῑdaħ kita. Secara 

mutlak, Alquran merupakan kalamullah yang paling agung dan paling mulia. 

Allāh telah menjelaskan keutamaan Alquran tersebut setelah sumpah-Nya yang 

agung (Al-Ramli, 2007, hal. 27): 

      

       

   

      

     

“Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada kitab 

yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh), tidak menyentuhnya kecuali orang-

orang yang disucikan. Diturunkan dari Rabbil 'alamiin.” (Qs. Al-

Waqiah/56: 77-80) 

Menurut Syarbini dkk. (2011, hal. ix) menjelaskan bahwa Alquran 

merupakan pedoman bagi umat Islām dalam menjalani kehidupan di dunia ini. 

Alquran berisi nilai-nilai yang dapat dijadikan dasar untuk berbuat, baik ketika 

berhubungan dengan Allāh, sesama manusia, maupun dengan alam sekitarnya. 

Alquran mengatur bagaimana manusia berprilaku, menggali dan memanfaatkan 

sumber daya alam. Sebagai ajaran yang raḥmatan lil `alamiin atau menjadi 

raḥmaħ bagi semesta alam, Alquran tidak mengajarkan kepada umat Islām untuk 

menebarkan bibit permusuhan, baik kepada sesama agama maupun kepada umat 

agama lain. 

Sebagai Muslim, kita meyakini bahwa Alquran dalam petunjuk-

petunjuknya amat istimewa dan sempurna. Petunjuk-petunjuknya lebih-lebih 

dalam aspek ekonomi, politik, sosial, pendidikan, dan budaya tidak 

mementingkan nama atau bentuk lahirnya, tetapi mengarah kepada jiwa dan 

substansi yang mengantar manusia dan masyarakat menuju kebahagiaan dan 

kesejahteraan lahir dan batin. Dengan mengarah kepada tujuan dan substansi, 

serta menempatkan bentuk dan sarana dalam wilayah kewenangan ilmu, seni, 
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serta perkembangan pemikiran masyarakat, menyebabkan tuntunan Alquran dapat 

diterapkan di mana dan kapan saja (Shihab, 1997, hal. 224). 

Namun dewasa ini, di Indonesia yang mayoritas adalah muslim karakter 

masyarakatnya semakin jauh dari nilai-nilai yang diajarkan dalam Alquran. 

Banyak kasus yang melenceng dari ajaran Alquran, terutama dalam ranah 

pendidikan. Hal itu terjadi, karena saat ini Alquran tidak lagi dijadikan bahan 

rujukan dalam dunia pendidikan. Padahal Alquran merupakan kitab pedoman 

kehidupan dan raḥmaħ bagi seluruh alam. Semua aspek kehidupan sudah diatur di 

dalamnya, termasuk dalam hal pendidikan. 

Sebagaimana pendapat yang diungkapkan Syaefuddin (1997, hal. 35) 

bahwa masyarakat dewasa ini, dalam bertingkah laku, berilmu pengetahuan, 

berpolitik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, dan dalam dimensi kehidupan yang 

lain, tidak lagi menjadikan Alquran sebagai rujukan. Mereka menggunakan kitab-

kitab Iptek yang memuat pandangan-pandangan hidup kapitalis, sosialis, komunis, 

sekularis, materialis, zionis, dan iblῑs. 

Sehingga banyak sekali penyimpangan yang terjadi, khususnya di ranah 

pendidikan dewasa ini. Hal tersebut, tergambarkan oleh banyaknya kasus yang 

hangat terjadi tahun 2016 ini. Penulis menemukan beberapa kasus berbeda yang 

menyoroti dunia pendidikan, yaitu sebagai berikut: 

Pertama, kasus yang dilansir dalam Gerbang Bengkulu (2016) diberitakan, 

siswa pukul guru hingga patah tulang hidung. Dari data yang berhasil dihimpun 

Gerbang Bengkulu, insiden ini terjadi pada jumat 22/7/2016 sekitar pukul 09.00 

WIB, ketika seorang guru honorer di salah satu SMP di Kerkap, Desa Tanjung 

Putus, menegur salah seorang siswa, yang duduk di atas meja saat proses belajar 

mengajar tengah berlangsung. Tak terima dengan teguran gurunya, siswa 

langsung memukul guru honorer menggunakan tangan kanannya hingga 

menyebabkan hidung guru tersebut patah. Tak terima, guru yang menjadi korban 

pemukulan langsung melaporkan apa yang dialaminya kepada pihak berwajib. 

Dalam kasus tersebut dapat kita pahami bahwa hal tersebut terjadi karena 

kesalahpahaman peserta didik terhadap pendidik yang menegurnya. Pendidik 

menegur peserta didik yang duduk di atas meja adalah hal yang patut. Sebab 
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peserta didik yang duduk di atas meja saat kegiatan belajar berlangsung adalah 

prilaku yang melanggar kesopanan selama proses belajar atau menuntut ilmu. 

Sebagaimana yang dikisahkan dalam hikayat Salmān dalam menuntut ilmu 

menjadi cermin bagi generasi masa kini. Ia begitu gigih berkelana demi menuntut 

ilmu. Untuk mencari guru, ia rela melanglang buana. Setelah mendapatkan guru 

yang dicari, ia pun tak segan mengabdikan hidupnya kepada sang guru. Hanya 

satu yang ia cari, yaitu ilmu. Segala perintahnya merupakan sabda yang harus 

ditaati dan tidak boleh dibantah. Semua perintahnya ia jalankan, dan semua 

larangannya ia hindari. Ia berkhidmat kepada gurunya secara total. Perilaku 

semisal ini sangat jarang ditemukan di masa kini. Kegigihan untuk menuntut ilmu 

mulai merosot. Kepatuhan kepada guru mengalami erosi. Padahal, guru adalah 

penyampai kebenaran. Ketabahan dan keikhlasan mengabdi kepada guru 

merupakan syarat pokok untuk meraih keberhasilan dalam menempuh pendidikan 

(Salamulloh, 2008, hal. 111). 

Sebagaimana hikayat tersebut, apabila dikaitkan dengan kasus di atas 

sangatlah kontradiktif. Saat perintah pendidik tidak lagi dipatuhi peserta didik, 

dan sebaliknya justru mendapat sebuah perlawanan dan kekerasan, tentu hal itu 

adalah masalah bagi dunia pendidikan. Selain itu, kejadian tersebut akan 

mempengaruhi hubungan ṣilaturaḥim di antara kedua belah pihak, sekolah dan 

orang tua. 

Seharusnya peserta didik mampu menjaga `akhlāq ketika menuntut ilmu 

atau ketika guru sedang menyampaikan pelajaran. Ada tuntunan `akhlāq yang 

mesti diindahkan murid ketika menuntut ilmu (Salamulloh, 2008, hal. 117). Di 

antaranya adalah sebagai berikut: 

a. Menyimak sepenuh hati dan pikiran. 

b. Mencatat setiap ilmu yang disampaikan oleh guru. 

c. Mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal yang belum dipahami. 

d. Tidak memaksa guru untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. 

e. Berbicara kepada guru dengan santun dan lemah lembut. 

f. Tidak membuat kegaduhan di hadapan guru. 

Kedua, kasus yang terbit dalam harian kompas.com, seorang guru 

dilaporkan orang tua murid yang dihukum karena tidak mengikuti ‘ibādaħ ṣalāħ 
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dhuha. Hukuman yang diterima murid tersebut di antaranya dicubit tangannya. 

Namun orang tua murid yang tidak terima membawa masalah tersebut ke ranah 

hukum (Faizal, 2016). 

Menurut peneliti kasus ini hampir sama dengan kasus sebelumnya. Akar 

permasalahannya adalah kesalahpahaman atau adanya miskomunikasi yang terjadi 

antara pendidik dan peserta didik. Dalam ṣilaturaḥim atau hubungan kasih sayang 

antar siapapun seperti kasus tersebut, pendidik dan peserta didik, di dalamnya 

terdapat interaksi dan komunikasi. Komunikasi adalah proses pengiriman pesan 

atau simbol-simbol yang mengandung arti dari seorang sumber kepada seorang 

penerima dengan tujuan tertentu (Aw, 2010, hal. 2). 

Jika perintah tersebut dikomunikasikan dengan komunikasi yang baik 

tentu kasus cubit tersebut tidak akan terjadi. Sebaiknya, dalam hal ini pendidik 

menggunakan komunkasi persuasif atau komunikasi yang dilakukan dengan cara 

halus dan membujuk komunikan atau peserta didik yang diajak untuk 

melaksanakan ṣalāħ duha (Aw, 2010, hal. 14). Di dalam pendidikan penghargaan 

dan hukuman biasa terjadi. Adapun hukuman dalam bentuk apapun, semisal 

mencubit peserta didik, sebaiknya dikomunikasikan pula terlebih dahulu, baik 

kepada peserta didik maupun orangtua peserta didik, sehingga akan melahirkan 

sebuah kesepakatan bersama. Dan pendidik yang menghukum peserta didiknya 

yang masih melanggar tidak lagi mendapat tuntutan. 

Ketiga, atau kasus terakhir yang peneliti ambil adalah kasus Kepala 

Sekolah yang menghamili siswinya. Sebagaimana yang dilansir dalam 

MetroTvNews.com di Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah 

Istimewa Yogyakarta, seorang Kepala Sekolah, tega menyetubuhi siswi sekolah 

menengah pertama. Akibat ulahnya tersebut, siswi di sebuah sekolah di Kotagede 

itu kini hamil dua bulan, (Mustaqim, 2016). 

Berbeda dengan kasus sebelumnya, kasus ini didasari oleh hubungan 

ṣilaturaḥim yang salah kaprah yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta 

didiknya. Menurut William Wilmot dalam “Dyadic Communication” atau 

hubungan komunikasi dua orang, fungsi hubungan yang dilayani oleh hubungan 

guru-siswa, biasanya sangat berbeda dengan fungsi hubungan suami-isteri, dan 



5 
 

Utami Dewi, 2016 
KONSEP ṢILATURAḤIM DALAM ALQURAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDIDIKAN AGAMA 
ISLĀM DI SEKOLAH 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

keduanya berbeda pula dengan fungsi-fungsi yang dilayani oleh hubungan dokter-

pasien atau hubungan karyawan-majikan (Ruben & Stewart , 2013, hal. 270). 

Ṣilaturaḥim adalah komunikasi antar manusia yang paling mendasar, 

membuat kehidupan umat manusia bisa saling memberikan atau bertukar jasa satu 

sama lain, tolong menolong dalam memperoleh manfaat yang baik. Ṣilaturaḥim 

tidak ada dan tidak dikenal pada agama atau kepercayaan lain, ṣilaturaḥim hanya 

khas milik umat Islām, ṣilaturaḥim akan membawa berkah kepada kehidupan 

manusia (Tadjudin, 2007, hal. 143). 

Sebagaimana pendapat Tadjudin, menurut hemat penulis, bahwa 

komunikasi merupakan bagian dari ṣilaturaḥim yang biasa orang-orang lakukan 

dalam kehidupan sehari-hari. Jika fungsi komunikasi yang dilakukan oleh dua 

orang bergeser sebagaimana pendapat di atas, semisal hubungan guru-siswa atau 

pendidik-peserta didik berubah fungsi menjadi hubungan suami-isteri, tentu kasus 

yang akan terjadi sebagaimana kasus di atas, pendidik menghamili peserta didik. 

Komunikasi dalam pendidikan merupakan unsur yang sangat penting 

kedudukannya. Bahkan ia sangat besar peranannya dalam menentukan 

keberhasilan pendidikan yang bersangkutan. Orang sering berkata bahwa tinggi 

rendahnya suatu capaian mutu pendidikan dipengaruhi pula oleh faktor 

komunikasi ini, khususnya komunikasi pendidikan. Di dalam pelaksanaan 

pendidikan formal, tampak jelas adanya peran komunikasi yang sangat menonjol. 

Proses belajar mengajarnya sebagian besar terjadi karena proses komunikasi 

(Yusuf, 2010, hal. 53).  

Dari ketiga kasus di atas, semuanya terjadi di dalam lingkungan 

pendidikan Indonesia saat ini. Idealnya, pendidikan membentuk dan mengarahkan 

peserta didik agar memiliki `akhlāq yang mulia. Selain itu, pendidikan merupakan 

tempat berkumpulnya orang atau peserta didik dari latar belakang berbeda untuk 

menerima ilmu, sehingga akan terjadi hubungan sosial di antara mereka. Di 

sinilah tugas pendidik untuk membimbing peserta didik menjadi manusia yang 

mampu bersosial dan memiliki rasa kasih dan sayang antar sesama teman, 

masyarakat di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat pada umumnya.  

Di dalam pendidikan ada proses pembentukan karakter, sebagaimana 

menurut Astutik (2013, hal. 1), pendidikan sebagai proses humanisasi manusia 
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pada hakikatnya bermaksud untuk menjadikan manusia sebagai makhluk yang 

bermoral/ berkarakter. Sehingga pendidikan bertujuan mengarahkan tingkah laku 

manusia kepada nilai-nilai kebaikan yang bisa membawa manusia pada 

ketentraman dan keadilan. 

Hal tersebut sebagaimana rumusan fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional 

Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 sebagai berikut: 

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, ber`akhlāq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 

Pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa hasil yang diharapkan dari 

pendidikan di Indonesia adalah manusia yang jelas karakternya dan unggul pula 

wawasan keilmuannya. Karakter yang akan membentuk peradaban bangsa 

Indonesia. Dan ilmu yang akan membangun setiap lini kehidupan masyarakat 

Indonesia, baik sosial, politik, ekonomi, budaya, ketahanan dan keamanan bangsa 

Indonesia, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mandiri dan berdaya 

saing di tengah arus globalisasi dunia (Astutik, 2013, hal. 1). 

Realitanya, saat ini yang terjadi adalah kesenjangan antara tujuan 

pendidikan dengan realitas yang terjadi. Keadaan demikian dikarenakan 

melunturnya nilai-nilai Islām yang berasaskan Alquran di dalam masyarakat, 

terutama di lingkungan sekolah atau pendidikan. Hal ini ditandai dengan kurang 

hormatnya peserta didik kepada pendidik, permusuhan dan perkelahian di antara 

peserta didik serta masalah sosial lainnya baik antara kedua belah pihak tersebut 

(pendidik dan peserta didik) maupun dengan pihak lainnya (Kepala Sekolah dan 

staf-stafnya). Semua itu dilatar belakangi oleh hubungan atau ṣilaturaḥim yang 

kurang baik di antara mereka, sehingga menimbulkan permasalahan pendidikan 

seperti ketiga kasus yang telah disebutkan di atas. 

Menurut UNESCO ada empat pilar pendidikan yaitu, learning to know, 

learning to do, learning to be dan learning to live together. Menelaah pilar yang 

keempat Learning to live together atau belajar untuk menjalani kehidupan 
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bersama. Maksud dari poin ini adalah, di zaman yang semakin kompleks ini, 

berbagai konflik makin merebak seperti, konflik nasionalis, ras, dan konflik antar 

agama. Apapun penyebabnya, semua konflik itu didasari oleh ketidakmampuan 

beberapa individu atau kelompok untuk menerima suatu perbedaan. Itulah 

sebabnya, learning to live together menjadi pilar belajar yang penting untuk 

menanamkan jiwa perdamaian dan persaudaraan. Pada pilar ini, peserta didik 

dituntut untuk dapat hidup berdampingan dengan orang lain dan menjalani 

kehidupan bersama (Yudie, 2012, hal. 10). 

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa ketidakmampuan 

individu atau kelompok untuk menerima suatu perbedaan adalah penyebab 

munculnya konflik-konflik. Sebenarnya, hal tersebut dapat diatasi oleh 

silah/hubungan yang baik antar kedua belah pihak yang bersangkutan. 

Islām mengajarkan kepada umatnya untuk menyambung ṣilaturaḥim atau 

hubungan kasih sayang antar sesama. Hal ini tidak lain adalah agar umat Islām 

dapat hidup rukun di dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, saling menerima 

dan mengasihi. Sebagaimana sabda Rasūlullāh saw., “Orang yang paling dicintai 

Allāh Swt. di antara kalian adalah siapa yang mengasihi dan dikasihi oleh orang 

lain. Dan orang yang paling dibenci oleh Allāh Swt. di antara kalian adalah 

siapa yang suka menyebarkan fitnah serta menyebabkan perseteruan di antara 

manusia.” (Al-Ghazali, 2011, hal. 185). 

Kekuatan ṣilaturaḥim dalam bidang pendidikan sangat kokoh untuk 

menjalin kebersamaan bangsa, negara dan rakyat, sekaligus kerjasama dengan 

pihak luar negeri. Lembaga pendidikan mampu menyatukan suku, politik, dan 

perbedaan ras di suatu daerah. Perbedaan di luar sana tidak menjadi tembok 

penghalang karena sama-sama memiliki tujuan pendidikan. Bagi pembelajar di 

sekolah/madrasah dengan pengabdian penuh dalam dunia pendidikan menjadi 

sumber kekuatan shilah antara lembaga pendidikan dengan masyarakat. Pendidik 

memperoleh amanah, dan masyarakat meletakkan amanah itu, kemudian 

keduanya mengokohkan ikatan mutualism pendidikan, sehingga terjadilah 

interaksi sosial (ṣilaturaḥim) dalam rangka mencerdaskan anak atau peserta didik 

(Fatihuddin, 2010, hal. 102). 



8 
 

Utami Dewi, 2016 
KONSEP ṢILATURAḤIM DALAM ALQURAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDIDIKAN AGAMA 
ISLĀM DI SEKOLAH 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih 

dalam dan menuangkannya dalam sebuah skripsi yang berjudul “Konsep 

Ṣilaturaḥim dalam Alquran dan Implikasinya terhadap Pendidikan Agama 

Islām di Sekolah”. Pencarian konsep ṣilaturaḥim ini dilakukan berdasarkan 

pendapat para mufasir dalam beberapa kitab tafsīr mereka yang kemudian 

dianalisis.  

B. Rumusan Masalah 

Untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka 

dalam penelitian ini perlu dirumuskan sebuah rumusan masalahnya. 

1. Rumusan Umum 

Secara umum rumusan masalah penelitian ini adalah untuk mencari 

bagaimana “Konsep Ṣilaturaḥim dalam Alquran dan Implikasinya 

terhadap Pendidikan Agama Islām di Sekolah”. 

2. Rumusan Khusus 

Secara khusus rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana komposisi ayat-ayat tentang ṣilaturaḥim dalam Alquran? 

b. Bagaimana makna ṣilaturaḥim menurut Alquran? 

c. Bagaimana tujuan ṣilaturaḥim menurut Alquran? 

d. Bagaimana kedudukan ṣilaturaḥim menurut Alquran? 

e. Bagaimana manfaat ṣilaturaḥim menurut Alquran? 

f. Bagaimana implikasi dari konsep ṣilaturaḥim terhadap Pendidikan 

Agama Islām? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang menjadi fokus 

pembahasan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum  

Secara umum yang diharapkan atau diperoleh dari peneleitian ini adalah 

untuk mendapatkan konsep ṣilaturaḥim dalam Alquran dan implikasinya terhadap 

pendidikan agama Islām. 
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2. Tujuan Khusus 

Adapun secara khusus tujuan yang diharapkan diperoleh dari hasil 

penelitian ini yaitu,:  

a. Untuk merumuskan komposisi ayat-ayat tentang ṣilaturaḥim dalam 

Alquran? 

b. Untuk mendeskripsikan makna ṣilaturaḥim dalam Alquran. 

c. Untuk mendeskripsikan tujuan ṣilaturaḥim menurut Alquran. 

d. Untuk mendeskripsikan kedudukan ṣilaturaḥim menurut Alquran. 

e. Untuk mendeskripsikan manfaat ṣilaturaḥim menurut Alquran. 

f. Untuk merumuskan implikasi dari konsep ṣilaturaḥim terhadap Pendidikan 

Agama Islām. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoritis skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

positif, berupa gambaran konsep ṣilaturaḥim dalam Alquran dan 

implikasinya terhadap Pendidikan Agama Islām. Deskripsi hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

menentukan langkah-langkah pendidikan yang tepat. 

2. Manfaat Praktis 

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak terutama orang-orang yang berhubungan dengan dunia 

pendidikan antara lain: 

a. Bagi mahasiswa Program Ilmu Pendidikan Agama Islām, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber literatur untuk 

penelitian selanjutnya yang masih terkait. 

b. Bagi orang tua, hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka 

cakrawala pemahaman mereka mengenai penanaman nilai-nilai 

ṣilaturaḥim sejak dini dan hasil penelitian ini pun dapat menjadi 

pegangan  dalam membina dan mendidik keluarga mereka. 
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c. Bagi pembaca, hasil penelitian diharapkan menambah wawasan 

dan rujukan dalam memahami konsep ṣilaturaḥim dalam Alquran 

dan implikasinya terhadap pendidikan. 

d. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan bahan latihan dalam 

penelitian karya ilmiah sekaligus menjadi acuan dan refleksi untuk 

mengetahui konsep ṣilaturaḥim dalam Alquran dan implikasinya 

terhadap pendidikan. 

E. Kerangka Pemikiran 

 

 

Bagan. 1. Kerangka Pemikiran 
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F. Struktur Organisasi Skripsi 

Untuk mempermudah dalam melihat gambaran penelitian skripsi ini, 

peneliti membuat struktur organisasi skripsi. Dalam penelitian ini, terdiri dari lima 

bab, dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang saling berhubungan satu 

dengan yang lainnya. Adapun sistematika penyusunannya adalah sebagai berikut: 

1. Bab I Pendahuluan, bab ini berisi pendahuluan latar belakang penelitian, 

rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

struktur organisasi skripsi. 

2. Bab II Kajian Teori, bab ini berisi penyajian beberapa teori tentang 

ṣilaturaḥim, PAI dan tafsir Alquran. 

3. Bab III Metode Penelitian, bab ini membahas tentang metode penelitian 

data dan sumber data, teknik pengumpulan data juga teknis analisis data 

penelitian. 

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini berisi tentang laporan 

penelitian yang terdiri dari paparan data dan temuan penelitian serta 

pembahasan. 

5. Bab V Kesimpulan, Implikasi dan Rekomendasi, bab ini penulis 

memberikan kesimpulan, implikasi dan rekomendasi atau saran, serta 

menyatakan lampiran yang berhubungan dengan skripsi. 

 


