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 1  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan sebagai upaya nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman serta 

menanamkan nilai-nilai budaya budaya melaui penyelenggaraan pendidikan 

berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 

mengamanatkan untuk terciptamya penyelenggaraan pendidikan nasional dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

 Peraraturan mengenai penyelenggaraan pendidikan sendiri sudah diatur 

dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional 

yang menjelaskan bahwa  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.. 

Penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa pencapaian tujuan 

pendidikan pada setiap jenjangnya dapat diketahui melalui rencana pencapaian 

tujuan pendidikan nasional. Renacana penyelenggraan pendidikan dibuat dalam satu 

konsep yang disebut dengan kurikulum yang berperan sebagai perencana untuk 

mencapai tujuan serta pedoman pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan 

penjelasana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa “kurikulum adalah sperangkat 

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan tertentu”. 

Merujuk pada pengertian di atas, dapat dipahami bahwa kurikulum dijadikan 

sebagai pedoman agar terjadinya suatu pendidikan yang dilaksanakan dalam proses 

pembelajaran atau secara sederhana kurikulum sebagai pondasi pendidikan. 

Kurikulum dan pendidikan dapat berjalan secara sistematis serta dapat diukur tingkat 

ketercapaian tujuan dan keberhasilannya sehingga dapat mempermudah proses 

perbaikan yang akan dilakukan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kurikulum di 
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Indonesia sering mengalami perubahan, terhitung Indonesia sejak tahun 1947 

dengan nama rencana pembelajaran terurai sampai pada kurikulum saat ini yaitu 

Kurikulum 2013 yang merupakan perbaikan dari Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). Perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia merupakan 

proses perbaikan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman 

serta kebutuhan masyarakat agar sumber daya manusia yang dihasilkan dapat 

menjawab hal tersebut. Maka dari itu setiap perubahan kurikulum harus 

dilaksanakan dengan baik dan sistematis agar semua tujuan yang dirumuskan dapat 

tercapai dengan maksimal. 

Pelaksanaan kurikulum di Indonesia bergantung pada proses pelaksanaanya 

yang dilihat dari kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dengan model, 

metode dan strategi belajar yang sudah ditentukan sebelumnya. Model, metode dan 

strategi belajar adalah bagian yang terintegrasi pada sistem  kurikulum yang 

termasuk pada komponen strategi. Komponen strategi merupakan salah satu bagian 

pada komponen kurikulum yang merujuk pada pendekatan metode dan model 

pembelajaran yang digunakan pada proses belajar mengajar dan menjadi hal yang 

mutlak dalam suatu kurikulum baik itu di Indonesia ataupun di Negara lainnya dan 

menjadi suatu bagian penting untuk mengetahui sejauh mana siswa dapat mencapai 

tujuan yang telah ditentukan.  

Pada kurikulum 2013 komponen strategi tercermin dalam kegiatan 

pembelajaran yang tercantum pada Undang-undang no 103 tahun 2014 tentang 

pembelajaran pada pendidikan dasar dan menengah yang tercantum pada pasal 1 

ayat (1), menjelaskan bahwa “Pembelajaran adalah  proses interaksi antara peserta 

didik dan antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar”. Kemudian pada pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa: 

Pembelajaran dilaksanakan berbasis aktivitas dengan karakteristik (1) 

interaktif dan inspiratif, (2) menyenangkan, menantang dan memotivasi 
peserta didik untuk berpartisipasi aktif, (3) kotekstual dan kolaboratif, (4) 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian 
peserta didik (5) sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik, serta 
psikologis peserta didik.  

Ayat kedua menyebutkan pembelajaran menggunakan pendekatan, strategi, 

model dan metode yang mengacu pada karakteristik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1). Merujuk pada penjelasan tersebut maka proses pembelajaran didalam 
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kurikulum 2013 mengedepankan aspek aktivitas belajar dan karakteristik siswa serta 

adanya interaksi antar siswa yang lebih sering dan guru hanya bertugas sebagai 

fasilitator pembelajaran. Konsep pembelajaran seperti itu mengharuskan guru untuk 

bisa mengembangkan kegiatan pembelajaran dengan metode, strategi, model dan 

pendekatan yang dapat menciptakan pembelajaran yang tercantum pada Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 103 tahun 2014 tentang pembelajaran pada 

pendidikan dasar dan menengah. Sejalan dengan hal itu pada kurikulum 2013 dalam 

jenjang pendidikan dasar setiap guru diharuskan menjalankan model pembelajaran 

tematik terpadu, yang tercantum dalam Permendikbud No 57 Tahun 2013 tentang 

Kurikulum 2013 Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah pada salinan lampiran 

mengenai muatan pembelajaran. Salinan lampiran tersebut menjelaskan bahwa 

“Pelaksanaan kurikulum 2013 pada SD/MI dilakukan melalui pembelajaran dengan 

pendekatan tematik terpadu dari kelas I sampai kelas VI”. 

Kebijakan tersebut juga didukung pada Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan No 103 tahun 2014 pada lampiran perundang undangan tersebut 

tercantum mengenai prinsip pembelajaran yang menyebutkan mengenai 

pembelajaran terpadu. Sehingga secara konsep model ini bisa dikatakan sebagai 

upaya dalam mewujudkan proses pembelajaran yang tercantum pada peraturan 

tersebut dan merupakan bagian dari prinsipnya.  

Pembelajaran terpadu yang dimaksud pada kurikulum 2013 adalah suatu 

model pembelajaran secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intra 

mata pelajaran maupun antar mata pelajaran, agar konsep pembelajaran terpadu 

dapat dilaksanakan secara sistematis maka dibuatlah dalam model pembelajaran 

tematik terpadu. Sejalan dengan pengertian tersebut Kurniawan (2014, hlm. 95) 

mengemukakan bahwa. 

Pembelajaran terpadu tematik adalah salah satu bentuk dari pembelajaran 

terpadu yaitu model terjala (webbed), yang pada intinya menekankan pada 
pola pengorganisasian materi yang terintegrasi dipadukan oleh suatu tema. 

Tema diambil dan dikembangkan dari luar mata pelajaran tapi sejalan dengan 
kompetensi dasar dan topik-topik dari mata pelajaran.  

Pembelajaran tematik terpadu pada kurikulum 2013 berfokus pada proses 

yang dialami siswa untuk dapat memahami isi atau materi pembelajaran dan 

mencapai semua kompetensi yang telah ditentukan dan menekankan pada konsep 

belajar sambil melakukan (learning by doing). Maka dari itu guru harus memiliki 
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keterampilan dan kreatifitas yang tinggi untuk dapat merancang pembelajaran 

tematik terpadu agar siswa mendapatkan pengalaman yang bermakna dan 

menunjukan pemahaman konseptual dari setiap mata pelajaran. Proses perancangan 

pembelajaran tematik terpadu mencakup pada tiga aspek yaitu perencanaan, 

pelaksanaan dan penilain.  

Aspek perencanaan pembelajaran tematik terpadu terdiri dari beberapa 

langkah diantaranya adalah menetapkan mata pelajaran yang akan dintegrasikan, 

memilih dan menetapkan tema, menentukan kompetesi belajar, menyusun silabus 

dan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Selain merancang perencanaan 

pembelajaran, guru juga harus bisa mengorganisasikan kegiatan belajar mengajar 

pada pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan berbagai metode, strategi 

dan pendekatan yang telah disusun dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

Pada kurikulum 2013 proses atau pelaksanaan pembelajaran  dianjurkan untuk 

menggunakan pendekatan saintifik atau ilmiah sesuai dengan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan No 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada 

Pendidikan Dasar dan Menengah pada pasal 1 ayat 8 yang mennjelaskan bahwa 

“….pendekatan saintifik atau pendekatan berbasis proses keilmuan merupakan 

pengorganisasian pengalaman belajar dengan urutan logis meliputi proses 

pembelajaran mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, 

menalar atau mengasosiasi dan mengkomunikasikan”. Penilaian hasil belajar siswa 

pada pembelajaran tematik terpadu sama dengan pembelajaran lainnya yang 

dilaksanakan dalam kurikulum 2013 dengan mengacu pada Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan No 56 Tahun 2013 Standar Proses Pendidikan Dasar 

dan Menengah yang terlampir pada salinan lampiran bab V  mengenai Penilaian 

Hasil dan Proses Pembelajaran menjelaskan bahwa  

Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik 

(authentic assesment) yang menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar 
secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan 

menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar siswa atau bahkan 
mampu menghasilkan dampak instruksional (instructional effect) dan 
dampak pengiring (nurturant effect) dari pembelajaran. 

Implementasi pembelajaran tematik terpadu dalam kurikukum 2013 sudah 

dilaksanakan selama empat tahun ajaran pendidikan dimulai dari tahun ajaran 2013-

2014 sampai saat ini pada tahun ajaran 2016-2017. Pengimplementasian 
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pembelajaran tematik terpadu dalam kurikulum 2013 pada jenjang pendidikan 

sekolah dasar dilakukan secara bertahap yang dimulai dari kelas I sampai kelas IV 

dengan jumlah 148.171 SD/SDLB (sindonews.com). Penentuan jumlah sekolah 

didasarkan pada pertimbangan sarana dan pra sarana serta sumber daya manusia 

yang ada pada sekolah tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa 

pembelajaran tematik terpadu merupakan model pembelajaran yang secara sengaja 

menggabungkan intra meteri pembelajaran dan anatar mata pelajaaran kedalam satu 

tema pembelajaran yang kemudian dibagi kedalam sub tema pembelajaran yang 

selanjutnya menjadi materi pembelajaran. penjelasan tersebut memberikan gambaran 

bahwa adanya keberagaman tema pembelajaran dalam setiap mata pelajaran 

sehingga secara tidak langsung menuntut guru untuk senantiasa mengasah 

kemampuan agar dapat meningkatkan kompetensi pendidik terutama pada aspek 

pengembangan pembelajaran, apalagi dalam pembelajaran tematik terpadu, memiliki 

tema dan sub tema pembelajaran yang berbeda serta telah ditentukan sehingga 

memungkinkan terjadinya ketidak sinambungan antara pembelajaran satu dengan 

pembelajaran lainnya, ketidak sinambungan tersebut memicu guru untuk sangat 

tetliti dalam mengembangkan pembelajaran karena akan sangat berepengaruh 

terhadap ketercapaian pembelajaran siswa. Kompetensi pengembangan 

pembelajaran yang dimaksud adalah kemampuan yang dimiliki guru dalam 

mengembangkan pembelajaran dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penilaian 

pembelajaran. Proses pengembangan pembelajaran pada tahap perencanaan, guru 

harus mampu merancang perencanaan pembelajaran sesuai dengan tema dan aspek 

kompetensi yang harus dicapai peserta didik yang tertulis dalam renacana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP), proses pelaksanaan pembelajaran juga 

mengharuskan guru untuk dapat melaksanakan pendekaatan saintifik dengan baik 

dan sistematis dan memiliki strategi pembelajaran yang menyesuaikan dengan tema 

pembelajaran pada saat kegiatan belajar berlangsung, kemudian pada proses 

penilaian guru harus menggunakan pendekatan penilaian otentik untuk dapat 

mengukur tiga aspek kompetensi yang harus dicapai siswa. Selain hal tersebut ada 

satu hasil penelitain yang menunjukan bagaimana proses implementasi pembelajaran 

tematik terpadu dalam Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar Negeri Kota Bandung.  
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Penelitian tersebut dilakukan oleh Barokah (2014), hasil penelitian tersebut 

menjelaskan tentang tiga aspek utama dalam implementasi pembelajaran tematik 

terpadu yaitu perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan ditambahkan mengenai 

kesulitan yang dialami guru serta upaya dalam mengatasi kesulitan tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut didapatkan kesimpulan bahwa tahap 

perencanaan dalam pembelajaran tematik terpadu diawali dengan penyusunan 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang dilakukan oleh guru, proses 

penyusunan RPP dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak seperti kepala 

sekolah dan guru sekolah lainnya yang berada dalam kelompok kerja guru (KKG) 

sehingga guru tidak terpaku pada buku pedoman dan buku siswa, selanjutnya dalam 

menyiapkan media dan sumber belajar guru lebih sering menggunkan media yang 

sudah ada (by utilization) akan tetapi dalam menyiapkan instrumen penilaian tidak 

semua guru telah membuatnya untuk setiap pertemuan dengan kata lain masih ada 

kendala yang dialami guru pada tahap perencanaan pembelajaran tematik terpadu. 

Proses pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan 

pendekatan saintifik sudah baik sehingga guru tidak berperan sebagai single actor, 

akan tetapi masih ada beberapa kendala yang dialami dalam proses pelaksanaannya, 

seperti masih perlunya intensitas yang tinggi yang dilakukan guru dalam 

memberikan stimulus kepada peserta didik agar mereka terlibat secara langsung 

dalam kegiatan belajar mengajar selanjutnya guru belum bisa memanfaat teknologi 

secara optimal untuk mengembangkan media pembelajaran dan masih terpaku pada 

buku pedoman dan  buku siswa. Tahap terakhir dalam implementasi pembelajaran 

tematik terpadu yaitu tahap penilaian. 

Tahap penilaian pada implementasi pembelajaran tematik terpadu mengacu 

pada pendekatan penilaian otentik yang belum berjalan secara baik, hal tersebut 

terjadi karena masih adanya aspek penilaian yangbelum dinilai oleh guru serta 

teknik penilaian yang belum dilaksanakan secara utuh dan sistematis. Aspek dan 

teknik penilaian yang dimaksud adalah aspek penilaian sikap dan teknik penilaian 

produk untuk mengukur aspek keterampilan peserta didik, selain kedua hal tersebut 

guru juga masih belum melaksanakan program pengayaan sebagai kegiatan belajar 

tembahan yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan dan 

kecepatan belajar yang tinggi. 
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Setelah mengetahui implementasi pembelajaran tematik terpadu pada setiap 

aspek, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan mengenai kesulitan-kesulitan yang 

dialami guru pada setiap tahapan implementasi. Tahap perencanaan guru sering 

megalami kesulitan dalam menyiapkan perangkat penilaian mulai dari menentukan 

teknik penilaian, menyiapkan instrument penilaian dan pedoman penskoran. Tahap 

pelaksanaan guru mengalami kesulitan dalam memakomodasi kemampuan siswa, 

dan tahap penilaian guru mengalami kesulitan dalam membuat laporan hasil belajar 

karena harus dibuat dalam bentuk deskripsi. 

Kesulitan-kesulitan tersebut harus dapat diatasi oleh guru agar pembelajaran 

tetap berjalan sesuai dengan standar yang ada. Tindakan yang dilakukan oleh guru 

berdasarkan hasil penelitian yaitu dengan melaksanakan diskusi dengan rekan guru 

lainnya baik yang berada pada satu sekolah maupun sekolah lainnya yang tergabung 

dalam kelompok kerja guru (KKG). 

  Beradasarkan permasalahan yang ada dan hasil penelitan tersebut dapat 

dikatakan bahwa implementasi pembelajaran tematik terpadu belum berjalan dengan 

optimal baik secara perencanaan, pelaksanaan maupun penilaiannya. Tidak 

optimalnya pengimplementasian pembelajaran tematik terpadu dalam kurikulum 

2013 di Sekolah Dasar di Kota Bandung tersebut perlu dikaji secara mendalam, 

untuk mengeatahui hal tersebut maka perlu dilakukannya suatu proses  atau kegiatan 

yang dapat dijadikan sebagai suatu acuan dalam menetukan suatu keputusan. Proses 

atau kegiatan yang dapat dilakukan yaitu dengan melaksanakan evaluasi terkait 

implementasi pembelajaran tematik terpadu dalam Kurikulum 2013 di Sekolah 

Dasar Negeri Bandung. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

kesesuaian dan kualitas implementasi pembelajaran tematik terpadu dalam 

Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar Negeri Kota Bandung serta hal-hal yang harus 

dipertimbangkan sebagai upaya perbaikan dan penegembangan implementasi 

pembelajaran tersebut dengan mengacu pada beberapa Peratutan Menteri Pendidikan 

terkait pelaksanaan Kurikulum 2013 dan penyelenggaraan pendidikan pada jenjang 

sekolah dasar. Beranjak dari permasalahan tersebut peneliti bermaksud untuk 

melakukan evaluasi mengenai implementasi pembelajaran tematik terpadu di 

Sekolah Dasar Negeri Kota Bandung dengan judul “Evaluasi Implementasi 
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Pembelajaran Tematik Terpadu dalam Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar 

Negeri Kota Bandung”. 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

rumusan masalah umum pada penelitian ini adalah “Bagaimanakah kesesuaian 

implementasi pembelajaran tematik terpadu dalam kurikulum 2013 di Sekolah Dasar 

Negeri di Kota Bandung?”. 

Rumusan masalah khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kesesuaian impelmentasi pembelajaran tematik terpadu dalam 

kurikulum 2013 di Sekolah Dasar Negeri Kota Bandung pada aspek 

perencanaan? 

2. Bagaimana kesesuaianimpelmentasi pembelajaran tematik terpadu dalam 

kurikulum 2013 di Sekolah Dasar Negeri Kota Bandung pada aspek 

pelaksanaan? 

3. Bagaimana kesesuaianimpelmentasi pembelajaran tematik terpadu dalam 

kurikulum 2013 di Sekolah Dasar Negeri Kota Bandung pada aspek penilaian? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran serta 

informasi mengenai kesesuaianimplementasi pembelajaran tematik terpadu dalam 

kurikulum 2013 di Sekolah Dasar Negeri Kota  Bandung. 

Adapun tujuan khusus penelitain ini yaitu: 

1. Menganalisis dan mendeskripsikan sejauh mana kesesuaianperencanaan 

Pembelajaran Tematik Terpadu dalam Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar Negeri 

Kota Bandung. 

2. Menganalisisdan mendeskripsikan sejauh mana kesesuaianpelaksanaan 

pembelajaran pada pembelajaran tematik terpadu dalam kurikulum 2013 di 

Sekolah Dasar Negeri Kota Bandung. 

3. Menganalisis dan mendeskripsikan sejauh mana kesesuaianpenilaian pada 

pembelajaran tematik terpadu dalam kurikulum 2013 di Sekolah Dasar Negeri 

Kota Bandung. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan dapat 

digunakan oleh semua pihak yang berkecimpung di dunia pendidikan atau tertarik 

dengan dunia pendidikan serta dapat dijadikan sebagai acuan dalam perumusan 

pelaksanaan pembelajaran. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan 

pengetahuan yang bersifat sekunder serta memberikan keragaman konsep mengenai 

pembelajaran tematik terpadu dan dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut 

mengenai hal yang serupa dikemudian hari. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Guru 

Melalui penelitian ini diharapkan guru mengetahui bagaimana 

kesesuaianpembelajaran tematik terpadu dalam kurikulum 2013 serta sebagai 

evaluasi untuk terus mengembangkan potensi diri agar lebih memahami dan mampu 

melaksanakan pembelajaran tematik terpadu dikelas dengan lebih baik. 

1.4.2.2 Bagi Sekolah 

Sekolah dapat mengetahui persepsi guru mengenai pembelajaran tematik 

terpadu dalam kurikulum 2013 yang nantinya dapat dijadikan sebagai pertimbangan 

untuk mengevaluasi kinerja tenaga pendidik. 

1.4.2.3 Bagi Dinas Pendidikan Kota Bandung 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi 

dinas pendidikan kota Bandung mengenai pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu 

di Sekolah Dasar Negeri Kota Bandung sehingga diharapkan pelaksanaan 

pembelajaran tematik terpadu dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan-

tujuan yang telah ditentukan. 
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1.4.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gmabaran dan wawasan 

pengetahuan yang lebih luas dan mendalam serta menjadi bahan rujukan peneliti 

selanjutnya dalam hal pengimplementasian pembelajaran tematik terpadu. 

 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi pada skripsi ini meliputi lima bab daan pada setiap bab 

nya memiliki beberapa subbab berikut ini penjelasannya. 

Bab I (satu) berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari subbab latar 

belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat hasil 

penelitian dan struktur organisasi skripsi. 

Bab II (dua) berisi tentang kajian pustaka atau landasan-landasan teori 

mengenai konsep-konsep yang terkait dengan variabel penelitian diantaranya konsep 

persepsi, faktor-faktor yang memengaruhi persepsi, proses terjadinya persepsi, 

konsep dasar pembelajaran tematik, pembelajaran tematik dalam kurikulum 2013, 

pendidikan sekolah dasar, penelitian terdahulu. 

Bab III (tiga) berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam skripsi 

diantaranya pendekatan dan metode penelitian, populasi dan sampel penelitian, 

definisi operasional, instrument penelitian, prosedur penelitian, terkahir teknik 

analisis data. 

Bab IV (empat) berisi tentang pemaparan rinci dan sistematis mengenai hasil 

riset penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data serta temuan 

penelitian untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. 

Bab V (lima) berisi tentang penafsiran dan pemaknaan mengenai kesimpulan 

hasil penelitian serta rekomendasi untuk penelitian  selanjutnya. 


