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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Orang-orang beriman diwajibkan untuk menuntut ilmu atau memiliki 

ilmu. Proses menuntut ilmu itu merupakan proses pendidikan. Pendidikan itu 

sangat penting karena diperintahkan langsung oleh Allah Swt. Dengan pendidikan 

seseorang akan memiliki ilmu, dan orang yang berilmu akan dinaikkan derajatnya 

oleh Allah. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah sebagai berikut : 

  
    
   

   
     

   
   

  
    

       
Artinya:“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang- lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah 

akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah 

kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 

yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” 

(QS. Al-Mujādalaћ [58]: 11)1 

Dalam masyarakat yang dinamis, pendidikan memegang peranan penting 

yang dapat menentukan eksistensi dan perkembangan masyarakat, baik dari segi 

sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Pendidikan merupakan usaha 

melestarikan dan menstransformasikan nilai-nilai sosiokultural dalam segala 

aspek dan jenisnya kepada generasi penerus. Pendidikan merupakan kunci dari 

                                                                 
1
 Seluruh teks ayat alquran dan terjemahannya dalam skripsi ini d ikutip  dari software alquran in 

word dan divalidasi oleh peneliti dengan Alquran dan Terjemahannya yang diterjemahkan oleh 

Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Alquran Revisi Terjemah oleh  Lajnah Pentashih 

Alquran Departemen Agama Republik Indonesia penerbit Syaamil Quran, Bandung. Kemudian 

kutipan ini ditulis dengan singkatan Q.S. yang artinya Quran Surat dan dilanjutkan dengan nomor 

serta ayat ditulis seperti contoh ini: Q.S.  Al-Maidah/ 05 : 48. 
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segala bentuk kemajuan dan kesejahteraan hidup umat manusia sepanjang sejarah 

(Asnawan, 2011, hlm. 17-18).  
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Pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh manusia, karena 

setiap manusia ketika baru dilahirkan ke dunia tidak mengetahui apapun 

(Nugraha, Supriadi, & Anwar, 2014, hlm. 55). Pada perkembangan pendidikan 

saat ini, semakin banyak orang yang sadar pentingnya sebuah pendidikan. 

Seseorang bisa dihargai, didengarkan ataupun mendapatkan pekerjaan yang baik 

berdasarkan pendidikannya. Semakin tinggi pendidikan seseorang semakin 

banyak ilmu yang dimilikinya. Dengan ilmu yang dimiliki oleh manusia maka ia 

akan memberikan banyak manfaat kepada sesama manusia.  

Islam sangat menganjurkan bagi umatnya untuk mencari ilmu 

pengetahuan. Bahkan dalam berbagai hadis dikatakan bahwa proses mencari ilmu 

pengetahuan merupakan bagian dari melaksanakan ibadah (Rahman, 2012, hlm. 

2058). Ilmu bisa didapatkan melalui proses pendidikan ataupun pengalaman 

hidup, proses pendidikan dimulai dari lahir oleh keluarga dan selanjutnya proses 

pendidikan resmi seperti sekolah, bimbingan belajar ataupun kajian-kajian. 

Menurut Omar Muhammad al-Toumy al-Syaibani dalam (Nata, 2012, hlm. 28), 

pendidikan adalah proses mengubah tingkah laku individu, pada kehidupan 

pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya dengan cara pengajaran sebagai suatu 

aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara profesi-profesi asasi dalam 

masyarakat.  

Dengan pendidikan,tingkah laku individu akan berubah menjadi lebih 

baik. Kita bisa melihat langsung perbedaan individu yang memiliki pendidikan 

dengan tidak. Rusaknya moral bangsa saat ini karena banyaknya yang tidak 

diberikan pendidikan atau proses pendidikan yang tidak tepat sehingga masih 

banyak peserta didik melakukan hal-hal yang melanggar norma dan merusak 

moral. Hal ini bisa terjadi karena sebagus apapun pendidikan di sekolah namun 

lingkungan tempat tinggal tidak mendukung begitupun keluarga yang tidak 

pernah melaksanakan proses pendidikan. Sehingga pendidikan itu harus 

dilaksanakan bukan hanya di sekolah, tetapi harus ada kerjasama antara sekolah, 

keluarga dan masyarakat agar tujuan dari pendidikan itu tercapai. 

Untuk meralisasikan tugas kedudukan manusia dapat ditempuh manusia 

lewat pendidikan. Namun tidak semua pendidikan dapat mengemban tugas dan 
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fungsi manusia. Dan nampaknya satu-satunya konsep pendidikan yang dapat 

dikembangkan adalah konsep pendidikan Islam (Ramayulis, 2008, hlm. 12). 

Menurut Nata (2012, hlm. 62), bahwa pendidikan harus ditujukan untuk 

menciptakan keseimbangan pertumbuhan kepribadian manusia secara 

menyeluruh, dengan cara melatih jiwa, akal pikiran, perasaan, dan fisik manusia. 

Dengan demikian, pendidikan harus mengupayakan tumbuhnya seluruh potensi 

manusia, baik yang bersifat spiritual, intelektual, daya khayal, fisik, ilmu 

pengetahuan, maupun bahasa, baik secara perorangan maupun kelompok, dan 

mendorong tumbuhnya seluruh aspek tersebut agar mencapai kebaikan dan 

kesempurnaan. Tujuan akhir pendidik terletak pada terlaksananya pengabdian 

yang penuh kepada Allah, baik pada tingkat perseorang, kelompok maupun 

kemanusiaan dalam arti yang seluas-luasnya. 

Pendidikan Islam itu bertolak dari pandangan Islam tentang manusia. 

Alquran menjelaskan bahwa manusia itu makhluk yang mempunyai dua fungsi 

yang sekaligus mencakup dua tugas pokok. Fungsi pertama, manusia sebagai 

khalifah di bumi, makna ini mengandung arti bahwa manusia diberi amanah untuk 

memelihara, merawat, memanfaatkan serta melestraikan alam raya. Fungsi kedua, 

manusia adalah makhluk Allah yang ditugasi untuk meyembah dan mengabdi 

kepada-Nya. Selain dari itu, di sisi lain manusia adalah makhluk yang memiliki 

potensi lair dan batin. Potensi lahir adalah unsur fisik yang dimiliki oleh manusia 

tersebut. Adapun potensi batin adalah unsur batin yang dimiliki manusia yang 

dapat dikembangkan ke arah kesempurnaan (Daulay, 2009, hlm. 6).  

Pendidikan Islam juga merupakan salah satu kajian yang terus 

mendapatkan perhatian serius. Ia tidak hanya berhubungan dengan konsep 

pendidik, peserta didik, kurikulum, lingkungan, dan media pembelajaran. 

Pendidikan Islam sangat berhubungan dengan aspek kewahyuan. Sehingga para 

pakar menyebutkan bahwa perbincangan mengenai pendidikan Islam tidak erlepas 

dari kajian Alquran dan sunah (Suryadi, 2014, hlm. 113). 

Maka dari itu, pendidikan yang tepat untuk mengembang potensi pribadi 

muslim itu adalah dengan pelaksanaan pendidikan Islam. Pelaksanaan pendidikan 

Islam tidak begitu saja dilaksanakan, pelaksanaannya harus berdasarkan teori 
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ataupun pengalaman pengajaran yang pernah dilakukan para tokoh pendidikan di 

masa yang lalu dan berdasarkan perkembangan zaman saat ini. Untuk mengetahui 

teori ataupun pengalaman pengajaran pendidikan Islam pada masa dahulu kita 

harus mempelajari kembali sejarah pendidikan Islam dan konsep pendidikan 

Islam para tokoh-tokoh pendidikan Islam terdahulu.  

Sejak Islam masuk ke kepulauan Indonesia pendidikan Islam pun muncul 

dan berkembang di Nusantara. Masuknya Islam ke Indonesia juga membuat 

pendidikan Islam berkembang dan dibutuhkannya pendidikan Islam yang 

termasuk wadah penyebaran agama Islam. Pendidikan Islam dikembangkan oleh 

para tokoh-tokoh seperti H. Abdullah Ahmad, K. H. Ahmad Dahlan, K. H. 

Hasyim  Asy‟ ari, K. H. Abd ul Ha lim dan  lain- lain. Yang akan menjadi 

objek kajian adalah pemikiran Mahmud Yunus terhadap pendidikan Islam. 

Mahmud Yunus adalah salah satu tokoh yang mendedikasikan hidupnya di dunia 

pendidikan Islam, walaupun masih banyak orang yang tidak mengetahuinya 

karena tidak banyak yang mempelajari tentang kehidupan dan pemikiran 

pendidikan Mahmud Yunus. 

Para tokoh pendidikan Islam bertahun-tahun yang lalu sudah memikirkan 

dan menemukan konsep pendidikan Islam yang tepat untuk membentuk pr ibadi 

muslim yang sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Namun, hingga saat ini 

pelaksanaan pendidikan Islam masih belum sesuai konsep pendidikan Islam yang 

telah ada dan tujuan pendidikan Islam belum tercapai sepenuhnya. Pada 

perkembangannya, saat ini di dunia pendidikan masih dirasakan adanya 

pemisahan antara ilmu umum dan ilmu agama. Dapat dilihat dalam pembagian 

jam pelajaran, untuk pelajaran umum jam pelajarannya bisa hampir dua kali lipat 

dari pelajaran PAI (pendidikan agama Islam). Untuk kurikulum KTSP (kurikulum 

tingkat satuan pendidikan) pelajaran PAI dua jam pelajaran dan tiga jam pelajaran 

untuk kurikulum KURTILAS (kurikulum dua ribu tiga belas). 

Akibat kurangnya jam pelajaran PAI tersebut, di lapangan masih banyak 

peserta didik yang berprilaku di luar aturan agama. Yang paling mencolok saat ini 

adalah bebasnya para generasi muslim memperlihatkan pergaulan antara laki- laki 

dan perempuan yang melewati batas. Contoh hal yang melewati batas adalah 



 
6 

 

 
 
Ashfira Nurza, 2017 
KONSEP PENDIDIKAN ISLAM PERSPEKSTIF MAHMUD YUNUS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP 
PEMBELAJARAN PAI D I SEKOLAH  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

memamerkan foto-foto berprilaku layaknya orang sudah menikah. Hal ini bisa 

terjadi hanya karena satu atau dua orang yang mencontohkan hal tersebut dan 

dianggap “keren” bagi anak-anak dibawah umur. Belakangan drama remaja 

Awkarin membuat netizen terusik. Seorang remaja Karin Novilda (18) alias 

Awkarin, ramai diperbincangkan karena video blognya (vlog ), 'Gaga‟s Birthday 

Surprise & My Confessions' menjadi viral.Video berdurasi sekitar 26 menit 

tersebut memperlihatkan perempuan yang baru saja lulus SMA ini 

mempersiapkan kejutan untuk Gaga, yang dikenal netizen sebagai pasangan 

Karin. Tapi yang mengejutkan dalam video tersebut, dia meluapkan unek-

uneknya tentang hubungan cintanya yang kandas dengan Gaga.Sambil bercucuran 

air mata, Karin juga curhat tentang perasaan atas pedasnya komentar netizen di 

Instagram. Karin dianggap sebagai perusak moral bangsa karena kerap mem-

posting foto seksi, pergaulan bebas, dan menjawab komentar haters dengan 

bahasa „kebun binatang‟ (Frizona, 2016). 

   Masalah berikutnya akibat dari pemisahan antara ilmu umum dan ilmu 

agama adalah masih banyak individu di Indonesia yang tidak memahami ajaran 

agama secara benar dan tepat. Banyak yang tahu salat lima waktu itu wajib tapi 

masih banyak yang tidak melaksanakannya. Karena pembelajaran PAI yang hanya 

dua jam di kurikulum KTSP ataupun tiga jam di KURTILAS sekedar penekanan 

kepada pemahaman kognitif saja. Waktu peserta didiklebih banyak dihabiskan 

untuk memahami ilmu umum karena jumlah mata pelajaran umum yang lebih 

banyak dan ada beberapa mata pelajaran yang memiliki jam pelajaran dua kali 

jam pelajaran PAI. 

 Selanjutnya, contoh paling dekat bagi penelitiadalah mata kuliah PAI 

SPAI yang wajib dikontrak oleh mahasiswa UPI. Mata kuliah ini mewajibkan 

mahasiswa mengikuti program tutorial setiap minggunya. Tetapi pada 

kenyataannya kegiatan ini masih belum mampu memberikan kesadaran kepada 

mahasiswa muslim bahwa pentingnya pendidikan atau pembelajaran untuk 

memahami Islam secara benar dan harus dilaksanakan terus-menerus. Sebagian 

besar  mahasiswa banyak yang mengikuti mata kuliah PAI dan program tutorial 

hanya demi sebuah nilai. Dan dari mata kuliah PAI dan program tutorial, ternyata 
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ditemukan banyak mahasiswa yang tidak bisa membaca Alquran dan tidak 

melaksanakan salat. Semua permasalahan tersebut tidak hanya terjadi karena  

pemisahan ilmu umum dan agama di lembaga pendidikan tetapi  juga karena 

kurangnya kesadaran di lingkungan keluarga dan masyarakat sebagai bagian yang 

seharusnya juga terlibat dalam pendidikan Islam. 

Pembelajaran PAI sangatlah penting bagi pembentukan karakter dan 

akhlak peserta didik. pembelajaran PAI bukanlah mata pelajaran pelengkap mata 

pelajaran lainnya, namun lebih daripada itu, dengan pembelajaran PAI di sekolah, 

diharapkan speserta didik menjadi peserta didik yang berkepribadian yang jujur, 

bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Apalagi di saat akhlak bangsa yang 

sedang hancur dan terpuruk seperti sekarang ini (Budi, Rahmat, & Kosasih, 2015, 

hlm. 193). 

 Pendidikan Islam tidak bisa diserahkan begitu saja kepada lembaga. 

Pendidikan Islam membutuhkan kerjasama antara keluarga, masyarakat dan 

lembaga. Permasalahan-permasalahan yang terjadi diantara alasan kurangnya jam 

pelajaran PAI juga karena tidak ada perhatian orang tua dan masyarakat akan 

pentingnya pendidikan Islam. sebagian masyarakat saat ini, hanya mementingkan 

anak-anaknya sukses pada pelajaran umum sehingga Islam hanya menjadi 

identitas atau istilahnya saat ini adalah Islam KTP (kartu tanda penduduk). 

 Menurut Fahrudin (2014, hlm. 41-42), orang tua memegang peranan yang 

sangat penting dalam mendidik anak-anaknya. Baik buruknya anak-anak di masa 

yang akan datan banyak ditentukan oleh pendidikan dan bimbingan orang tuanya. 

Karena, di dalam keluarga itulah anak-anak pertama kali memperoleh pendidikan 

sebelum pendidikan-pendidikan yang lain. Pendidikan yang diberikan di 

lingkungan keluarga berbeda dengan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah, 

karena pendidikan dalam keluarga bersifat informal yang tidak terikat oleh waktu 

dan program pendidikan secara khusus. 

 Untuk menyempurnakan pendidikan Islam di lembaga-lembaga seperti 

sekolah ataupun universitas adalah melaksanakan kurikulum integrated secara 

tepat. Tidak hanya memasukan pelajaran PAI tetapi pada setiap mata pelajaran 

harus diintegrasikan dengan ilmu agama Islam karena semua ilmu umum awal 
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mulanya ditemukan oleh penemu-penemu Islam. Sehingga peserta didik akan  

mempelajari Islam tidak hanya pada mata pelajaran PAI tetapi disemua pelajaran. 

Dan penekannanya disini adalah setaip pendidik muslim adalah tidak hanya 

paham ilmu umumnya saja tapi juga paham ilmu agama sehingga saat 

penyampaian materi ilmu umum bisa diintegrasikan dengan ilmu agama.  

Mengenai permasalahan pendidikan Islam di atas, salah satu tokoh 

pendidikan Islam Mahmud Yunus sudah memikirkannya dan menemukan konsep 

pendidikan Islam yang tepat agar tujuan pendidikan Islam tercapai. Kurikulum 

integrated yang pertama kali mencetuskan adalah Mahmud Yunus. Mahmud 

Yunus juga yang memperlopori mata pelajaran PAI dimasukkan ke dalam 

kurikulum di sekolah-sekolah umum. Jadi kurikulum ini sudah ada hanya saja 

pemerintah belum melaksanakannya secara sempurna. 

Selanjutnya, tujuan pendidikan Islam dari Mahmud Yunus ialah 

menghendaki agar lulusan pendidikan Islam tidak kalah dengan lulusan 

pendidikan yang belajar di sekolah-sekolah yang sudah maju, bahkan lulusan 

pendidikan Islam tersebut mutunya lebih baik dari lulusan sekolah- sekolah yang 

sudah maju (Asnawan, 2011, hlm. 31). Dari tujuan tersebut dapat dipahami, 

apabila pendidikan Islam dilaksanakan secara menyeleruh maka output dari 

pendidikan Islam akan sama atau bahkan lebih sukses dari lulusan pendidikan 

umum. Untuk lulusan MA, pesantren ataupun lulusan jurusan agama yang fokus 

melaksanakan pendidikan saat ini bisa bersaing dengan lulusan umum. Jika 

pendidikan secara keseluruhan diintegrasikan antara ilmu umum dan ilmu Islam 

maka para lulusan akan menjadi para generasi muslim terbaik yang memiliki 

keseimbangan antara dunia dan akhirat. 

Menurut Mahmud Yunus, pelaksanaan pendidikan Islam tidak bisa 

berhasil begitu saja tanpa metode pengajaran yang tepat. Jika menggunakan 

metode yang sama seperti pendidikan secara umum, justru akan membuat peserta 

didik semakin bingung dengan tipe pendidikan yaitu pendidikan Islam dan 

pendidikan umum atau justru pengetahuan agama akan tersampaikan dengan tidak 

tepat.  
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Metode Pengajaran Mahmud Yunus menyarankan kepada para guru agar 

menggunakan metode yang tepat dengan cara mengetahui perkembangan jiwa 

anak didiknya. Mahmud Yunus juga menganjurkan agar menggunakan pendekatan 

integrated dalam mengajar pengetahuan agama dan umum. Ia menganjurkan agar 

pelajaran keimanan diintegrasikan dengan pelajaran ilmu tumbuh- tumbuhan, ilmu 

bumi, ilmu alam, ilmu biologi dan sebagainya (Asnawan, 2011, hlm. 32). 

Untuk dapat memahami pengetahuan umum dengan agama Mahmud 

Yunus mengintegrasikan dengan pengetahuan umum. Dalam menjelaskan proses 

awal mula bumi maka diintegrasikan dengan pelajaran IPA. Dengan hal itu peserta 

didik dapat memahami bahwa ilmu- ilmu umum yang dipelajari sudah dijelaskan di 

dalam Islam terlebih dahulu. 

Selain bersifat integrated, metode pengajaran tersebut juga harus bertolak 

dari keinginan untuk memberdayakan peserta didik, yaitu mereka yang tidak hanya 

kaya dalam pengetahuan kognitif (to know). Melainkan juga harus disertai dengan 

mempraktikkannya (to do), menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari (to act), 

dan mempergunakannya dalam kehidupansehari-hari (to life together) (Nata, 2005, 

hlm. 69). 

Meskipun belum sempurna, dari hasil pemikiran Mahmud Yunus kita 

merasakan adanya mata pelajaran PAI di tingkat SD hingga universitas. Dan 

banyaknya sekolah Islam yang juga mempelajari pelajaran umum seperti MA atau 

MTS. Hasil pemikiran Mahmud Yunus bukan hanya sebatas sejarah, tetapi 

diharapkan dapat digunakan dan terus dikembangkan hingga zaman sekarang. 

Dari uraian di atas, terlihat bahwa studi mengenai Mahmud  Yunus dan 

pemikirannya tentang pendidikan Islam merupakan bidang yang amat menarik 

dan penting untuk diteliti serta cukup beralasan, maka penelitiberusaha 

menganalisis pemikiran Mahmud Yunus dan menuangkan ke dalam skripsi ini 

dengan judul “Konsep Pendidikan Islam Perspektif Mahmud Yunus dan 

Implikasinya Terhadap Pembelajaran PAI di Sekolah”. 
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B. Rumusan Masalah 

Penelitian ini berangkat dari masalah yang ditemukan oleh peneliti 

berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan. Secara umum, fokus 

masalah dalam penelitian ini ialah mengenai konsep pendidikan Islam Mahmud 

Yunus. Kemudian, bagaimana implikasi konsep pendidikan Islam Mahmud Yunus 

terhadap pembelajaran PAI di sekolah? 

Adapun secara khusus, rumusan masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Apa saja asas-asas perencanaan pengajaran pendidikan Islam perspektif 

Mahmud Yunus? 

2. Apa tujuan pendidikan Islam perspektif Mahmud Yunus? 

3. Apa saja substansi materi pendidikan Islam yang harus diajarkan dalam 

perspektif Mahmud Yunus? 

4. Bagaimana metode pendidikan Islam perspektif Mahmud Yunus? 

5. Bagaimana evaluasi pendidikan Islam dalam perspektif Mahmud Yunus? 

6. Bagaimana implikasi konsep pendidikan Islam perspektif Mahmud Yunus 

terhadap pembelajaran PAI di sekolah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

 Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh 

gambaran mengenai konsep pendidikan Islam perspektif Mahmud Yunus dan 

implikasinya terhadap pembelajaran PAI di sekolah. 

2. Tujuan Khusus 

Agar lebih jelas target yang hendak dicapai, maka penelitiperlu merinci 

tujuan umum di atas pada tujuan khusus penelitian ini, adalah sebagai berikut:. 

a. Mendeskripsikan asas-asas perencanaan pengajaran pendidikan Islam 

b. Mendeskripsikan tujuan pendidikan Islam perspektif Mahmud Yunus. 

c. Mendeskripsikan materi pendidikan Islam perspektif Mahmud Yunus. 

d. Mendeskripsikan metode pendidikan Islam perspektif Mahmud Yunus. 

e. Untuk mengetahui evaluasi pendidikan Islam perspektif Mahmud Yunus. 
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f. Untuk mengetahui implikasi konsep pendidikan Islam perspektif Mahmud 

Yunus terhadap pembelajaran PAI di sekolah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif, 

berupa gambaran mengenai Pendidikan Islam Perspektif Mahmud Yunus.  

Deskripsi hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

dalam menentukan konsep pendidikan Islam. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitiberharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi bebagai 

pihak terutama orang-orang yang berhubungan dengan dunia pendidikan seperti: 

a. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai acuan untuk memperluas pemikiran dan 

pengalaman penelitian karya ilmiah sekaligus menjadi acuan untuk bekal 

menjadi seorang pendidik. 

b. Dapat memberikan sumbangan bagi kalangan Akademisi (Dosen, Peneliti, 

Mahasiswa), dan masyarakat Muslim pada umumnya tentang pendidikan 

Islam menurut Mahmud Yunus. 

c. Bagi para guru Pendidikan Agama Islam dapat menjadikannya sebagai bahan 

acuan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. 

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti membuat sistematika pembahasan 

untuk lebih memudahkan pembaca dalam mengetahui apa saja isi dari skripsi ini. 

Dalam penelitian ini, terdiri dari lima bab dan tiap bab terd iri dari beberapa sub 

bab yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika 

peneltiannya adalah sebagai berikut:  

BAB I: PENDAHULUAN, yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian,manfaat penelitian dan sistematika penelitian. 
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BAB II: KAJIAN PUSTAKA, berisi penjelasan secara ringkas isi dari 

berbagai referensi atau literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan. 

BAB III: METODE PENELITIAN, yang meliputi desain penelitian, 

pendekatan penelitian, metode penelitian, definisi operasional, sumber data, 

teknik pengumpulan data dan metode analisis data. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang merupakan 

isi bagian utama dari skripsi ini. Dalam bab ini dijelaskan tentang pokok bahasan 

yang dipertanyakan dalam rumusan masalah 

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN, yang merupakan kesimpulan dari hasil 

penelitian dan pembahasan serta rekomendasi sebagai sumbangan pemikiran 

peneliti. 

 


