
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuatu yang abadi adalah perubahan. Seperti halnya perubahan

kurikulum pendidikan di negeri kita. Contohnya kurikulum Sekolah Menengah

Kejuruan (SMK) Edisi 2004, adalah hasil beberapa perubahan kurikulum-

kurikulum sebelumnya, tahapannya antara lain ; kurikulum SMK Edisi 1975,

kurikulum SMK Edisi 1984, kurikulum SMK Edisi 1994, dan kurikulum SMK

Edisi 1999.

Masing-masing kurikulum tersebut memiliki ciri-ciri dasai; seperti

kurikulum SMK Edisi 1975 menerapkan Prosedur Pengembangan Sistem

Instruksional (PPSI), karena terdapat kesulitan dalam implementasinya maka

kurikulum SMK Edisi 1975 diganti dengan kurikulum kurikulum SMK Edisi

1984. Ciri kurikulum SMK Edisi 1984 yaitu lebih menekankan aspek

psikomotorik, berorientasi pada keterampilan proses dan menggunakan

pendekatan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), mempergunakan Sistem Kredit

Semester (SKS).

Sepuluh edisi kemudian kurikulum SMK Edisi 1984 direvisi dan diganti

oleh kurikulum SMK Edisi 1994. Beberapa revisi kurikulum itu diantaranya

adalah perubahan SKS ke cawu, diterapkan pola Pendidikan Sistem Ganda (PSG)

dan pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), serta konsep

kemampuan sesuai tuntutan dunia kerja. Sedangkan kurikulum SMK Edisi 1999



tetap menggunakan pengembangan KBK dengan penambahan beberapa

pendekatan belajar seperti pendekatan belajar tuntas {Mastery Learning), dan

kurikulum berbasis sekolah.

Kurikulum SMK Edisi 2004, sebagai inovasi dari kurikulum-kurikulum

sebelumnya tetap menerapkan pendekatan KBK dengan penambahan beberapa

pendekatan belajar, antara lain : pendekatan akademik, kecakapan hidup (life

skill), pendekatan kurikulum berbasis luas dan mendasar, dan berbasis produksi.

Menurut infbrmasi dari Ikatan Teknisi Otomotif (ITO), diperoleh perihal

yang menyangkut latar belakang lahirnya kurikulum SMK Edisi 2004 dan pemacu

perubahan kurikulum SMK Edisi 1999 ke kurikulum SMK Edisi 2004, adalah

sebagai berikut :

1. Latar belakang perubahan kurikulum SMK Edisi 1999 ke kurikulum SMK
Edisi 2004. adalah :

a. Pendidikan merupakan satu wujud kebudayaan manusia tumbuh dan
berkembang mengikuti dinamika perkembangan jaman.

b. Pengembangan dan perubahan kurikulum merupakan hal yang wajar.
c. Penyempurnaan kurikulum perlu dilakukan terus menerus, sistematika

menyesuaikan dengan kebutuhan perkembangan ilmu dan teknologi, dan
untuk menjawab tantangan masa kini dan masa yang akan datang.

2. Pemacu perubahan kurikulum SMK Edisi 1999 ke kurikulum SMK Edisi
2004, adalah ;

a. Kecepatan perubahan dan kemajuan iptek yang diaplikasikan di industri
menuju SDM yang adaptif,

b. Partisipasi dan tuntutan industri terhadap pendidikan menengah kejuruan
makin besar.

c. Reorentasi pendidikan (mendidik anak sesuai jaman. sesuai kebutuhan dan
bermakna).

Perubahan kurikulum merupakan suatu kejadian yang tidak dapat

dihindarkan, yaitu seperti halnya karena tuntutan yang telah disebutkan di atas

Namun tuntutan-tuntutan yang disebutkan tadi pada dasarnya menuntut terhadap



perubahan hasil belajar atau tepatnya untuk peningkatan kualitas Sumber Daya

Manusia (SDM)-nya yaitu sumber daya lulusannya,

Meskipun setiap kali kurikulum berubah, tetapi komponennya kurang

lebih sama saja. Guru harus secara seksama mempelajari Garis-garis Besar

Program Pengajaran (GBPP), petunjuk pelaksanaan kurikulum, menimbang mana

yang dapat dan tidak dapat dilaksanakan karena keadaan tertentu, dan memilih

mana yang terbaik untuk tujuan pendidikan dan untuk kepentingan peserta diklat,

Tindakan guru terhadap komponen kurikulum yang telah berubah tadi

yang dinyatakan implementasi, artinya idealitas kurikulum disesuaikan dengan

kemampuan sekolah dan kemampuan guru sebagai pelaksananya, Ironisnya pada

keadaan sebenarnya seorang guru sebagai pelaksana. terutama perannya selaku

pengajar senantiasa mengembangkan implementasi kurikulum seperti tentang cara

mengajar di kelas, maka tidak sedikit metode dan Strategi Belajar Mengajar

(SBM) yang dipakai adalah berdasarkan penalaran atas pengalamannya yang

klasik dan monoton tanpa banyak memperhatikan standar-standar pelaksanaan

dan standar-standar pencapaian yang terdapat pada perangkat persiapan mengajar

yang telah berubah.

Sebagai guru dengan porsi terbesarnya adalah mengajar, maka upaya guru

seiring dengan tuntutan kurikulum baru adalah merencanakan pengadaan

perangkat persiapan mengajar. Pengadaan perangkat persiapan mengajar ini tentu

saja tidak dilakukan seorang diri tetapi melibatkan sejumlah guru yang tergabung

dalam tim perumus kurikulum yang diawasi kepala sekolah. Hasil rumusan dari

tim ini akan menghasilkan kurikulum berupa kurikulum implementasi . Artinya,
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perangkat persiapan mengajar yang ada telah disesuaikan kemampuan-

kemampuan sekolah dalam memfasilitasi kerja guru, kesiapan guru dan para

peserta diklat dalam teknis pelaksanaannya.

Perangkat-perangkat persiapan mengajar yang harus dibuat dan dimiliki

oleh guru antara lain : Analisis Program Diklat, Analisis Sinkronisasi Materi

Pemelajaran, Program Edisian dan Program Semester, Bahan Pemelajaran,

SAtuan Acara Pemelajaran (SAP) dan Rencana Pemelajaran Selain itu, dituntut

kesiapan guru dalam menguasai materi pelajaran (bahan ajar) dan aspek-aspek

pedagogi yang diperlukan dalam aplikasi Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)

termasuk kesiapan mentalnya sebagai guru.

Perangkat persiapan mengajar atau disebut juga perangkat KBM yang

telah disusun berfungsi sebagai pengarah kepada tujuan pemelajaran, rambu-

rambu tentang materi, metode, teknik, media, dan pelaksanaan evaluasi serta

balikannya. Kemudian hal tersebut digunakan guru sebagai dasar dalam penilaian

terhadap kualitas pemelajaran.

Kurang mampunya seorang guru dalam pengadaan perangkat persiapan

mengajar adalah bencana besar bagi dunia pendidikan, Hal ini memang terjadi

saat sekarang setelah diberlakukannya kurikulum SMK Edisi 2004. Sejumlah guru

SMK mengaku cukup kesulitan dalam pengadaan perangkat persiapan

mengajarnya yang sesuai tuntutan kurikulum SMK Edisi 2004.

Hal tersebut di atas merupakan masalah baru yang harus segera dijawab

dan dicari solusinya terutama mengenai faktor-faktor apa saja yang



mempengaruhi kesulitan guru dalam pengadaan perangkat persiapan mengajar

pada kurikulum SMK Edisi 2004 ini.

Salah satu contoh masalah mengenai kesulitan pengadaan perangkat

persiapan mengajar tersebut yaitu tentang pembuatan SAP Diberiakukannya

kurikulum SMK Edisi 2004 ini, maka SAP digunakan sebagai panduan guru

dalam melangsungkan KBM di kelas untuk setiap kompetensi dan dtbreakdown

menjadi Rencana Pemelajaran untuk .w//>-kompetensinya setiap satu kali

pertemuan. Karena kurikulum SMK Edisi 2004 ini secara jelas menggunakan

pendekatan belajar sistem KBK, maka penggunaan SAP diyakini akan lebih

mencerminkan ketercapaian kompetensi yang ingin diperoleh pada KBM yang

dilangsungkan di kelas, oleh sebab itu pada SAP terdapat sub-judul yang memuat

kata-kata kerja operasional sesuai level kompetensi kunci untuk diarahkan kepada

pencapaian kompetensi yang dimaksud dan sesuai KBK.

Namun, pembuatan SAP kerap kali menjadi suatu permasalahan karena

untuk menerapkan sistem KBK sesuai tuntutan kurikulum SMK Edisi 2004 ini

dirasakan cukup sulit oleh para guru yang telah berusaha membuatnya. Indikator

kesulitan tersebut adalah perangkat persiapan mengajar yang seharusnya ada dan

dibuat oleh para guru sebelum KBM dilangsungkan, menjadi tidak dibuat sama

sekaii.

Fenomena ini merupakan contoh kasus yang terjadi di lingkungan SMK

Negeri 8 Bandung. Dari pra-survey berupa wawancara terhadap mantan wakil

kepala sekolah (wakasek) bidang kurikulum yang sekarang menjabat wakasek

bidang penelitian dan pengembangan (LitBang) kurikulum yaitu Bapak Endang
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Rukman, S.Pd, mengatakan bahwa : "Dari seluruh guru yang berjumlah 59 orang,

hanya 10 guru yang mengaku mencoba menggunakan SAP, itu pun hanya mem-

print out langsung dari format yang telah ada atau bagi yang benar-benar

membuat sifatnya masih trial and eror\ Namun pada akhirnya, hampir semua

guru tadi sama sekali tidak lagi membuatnya dan kembali kepada pola satuan

pemelajaran kurikulum SMK Edisi 1999 yaitu dengan tetap menggunakan format

Satuan Pelajaran (Satpel).

Permasalahan di atas tentunya banyak mengundang pertanyaan-pertanyaan

susulan. Namun jika kita memperhatikan dan menitik beratkan permasalahan pada

faktor pelaksana kurikulum, yaitu guru, maka hal-hal yang perlu dipertimbangkan

kembali adalah faktor internal dan eksternal pada gum tersebut yang terkait

dengan permasalahan kesulitan pengadaan persiapan perangkat mengajar, seperti

halnya kesulitan pembuatan SAP.

Hal yang perlu diungkap lagi sebagai titik tolak permasalahan mengenai

kesulitan pengadaan perangkat persiapan mengajar ini selain dipusatkan pada

faktor eksternal dan internal guru tadi, adalah pertimbangan terhadap kesulitan

yang ditinjau pada struktur perangkat persiapan mengajar itu sendiri. Apakah

kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan dari struktur perangkat persiapan mengajar

yang sesuai kurikulum SMK Edisi 2004 tadi 9

Penjelasan-penjelasan di atas merupakan gambaran bahwa guru

mengalami kesulitan dalam pengadaan perangkat persipan mengjaarnya. Sebagai

langkah awal dalam usaha mencoba mencari solusi ketercapaiannya pengadaan

perangkat persiapan mengajar yang baik, maka dalam hal ini penulis tertarik



untuk menemukan faktor-faktor yang menjadikan guru, khususnya guru mata

diklat bodi otomotif sulit dalam pengadaan perangkat persiapan mengajar

khususnya mengenai SAP baik dari segi kesulitan yang ditimbulkan dari struktur

perangkat mengajarnya dan ataupun dari segi faktor internal-eksternal guru yang

dipandang sebagai aspek psikologi yang dapat mempengaruhi kesulitan.

Objek penelitian lebih dikhususkan pada guru mata diklat bodi otomotif

dengan alasan supaya lebih mencerminkan faktor-faktor kesulitan kurikulum

teknologi kejuruan yang pengadaan perangkat persiapan mengajarnya lebih

menekankan praktik Sedangkan pemelajarannya ditinjau dari sub-kompetensi

melaksanakan prosedur pengelasan (las asetilin) yang dipandang salah satu mata

diklat praktik yang fasilitasnya memang masih di bawah standar kelayakan

namun dibandingkan fasilitas mata diklat lainnya masih lebih lengkap, sehingga

guru diharapkan tidak cukup bermasalah dalam mengorganisasi sarana dan pra-

sarana pemelajaran, dari sini akan terukur kemampuan guru terhadap optimalisasi

sarana dan pra-sarana terhadap pengadaan perangkat persiapan mengajarnya.

Alasan-alasan tersebut di atas membuat ketertarikan penulis untuk

mendapatkan informasi atau data-data yang sebenarnya mengenai permasalahan

di atas, Untuk itu, dalam penelitian ini penulis mengambil judul sebagai berikut :

"Kesulitan Guru mata diklat bodi otomotif di SMK Negeri 8 Bandung dalam

Pengadaan Perangkat Persiapan Mengajar sesuai Kurikulum SMK Edisi

2004"



B. Identifikasi Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka

identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya sebagian besar guru di SMK Negeri 8 Bandung yang mengalami

kesulitan dalam pengadaan perangkat persiapan mengajar sesuai kurikulum

SMK Edisi 2004.

2. Adanya faktor internal yang mempengaruhi guru sulit dalam pengadaan

perangkat persiapan mengajar, antara lain : kesehatan, fisik, intelegensi, motif,

minat, emosi, bakat, kematangan dan kesiapan

3. Adanya faktor eksternal dari lingkungan sekolah yang mempengaruhi guru

sulit dalam pengadaan perangkat persiapan mengajar, antara lain :: keadaan

peserta diklat, perubahan kurikulum, relasi guru dan peserta diklat, relasi antar

guru, relasi guru dan staf administrasi, serta relasi guru dengan kepala sekolah,

disiplin sekolah, hal-hal yang menyangkut fasilitas/keadaan sarana-pra-sarana

sekolah, dan Iain sebagainya .

4. Adanya kesulitan-kesulitan yang menjadikan guru sulit dalam pengadaan

perangkat persiapan mengajarnya, yaitu pada struktur perangkat persiapan

mengajar itu sendiri.

C. Pembatasan Masalah

Atas dasar latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas serta

mengingat luasnya permasalahan tersebut, dan banyaknya keterbatasan

kemampuan pada penulis, maka penulis membatasi masalah kesulitan guru mata



diklat bodi otomotif dalam pengadaan perangkat persiapan mengajar pada sub

kompetensi melaksanakan prosedur pengelasan, pada faktor-faktor yang

mempengaruhinya yaitu faktor internal dan eksternal guru.

Faktor Internal, dibatasi pada :

1. Minat gruru dalam pengadaan perangkat persiapan mengajar sesuai

kurikulum SMK Edisi 2004.

2. Motivasi guru terhadap pengadaan perangkat persiapan mengajar sesuai

kurikulum SMK Edisi 2004.

Faktor Eksternal dibatasi pada :

I Penataran-penataran yang pernah diiukuti oleh guru di sekolah

2. Pembinaan Kepala Sekolah pada program pengajaran dan guru

3. Kesejahteraan guru

4. Angka Kredit dan Jabatan Fungsional guru di sekolah

Sedangkan dari segi kesulitan pada struktur perangkat persiapan mengajarnya

dibatasi pada ;

1, Kesulitan guru pada Analisis Program Diklat, yang dibatasi pada : Memilih

Kata Kerja Operasional pada KLK, menyesuaikan Kata Kerja Operasional

dengan Level Kompetensi Kunci pada KUK,

2, Kesulitan guru pada SAP dan Rencana Pemelajaran, yang dibatasi pada :

Memilih Kata Kerja Operasional pada Substansi Non-Instruksional,

menyesuaikan Kata Kerja Operasional dengan Level Kompetensi Kunci pada

Substansi Non-Instruksional, memilih Kata Kerja Operasional pada Strategi

Pemelajaran, menyesuaikan Kata Kerja Operasional dengan Level
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Kompetensi Kunci pada Strategi Pemelajaran, menentukan alokasi waktu

yang tepat.

Kemudian dilakukan juga penelitian tentang pelaksanaan KBM-nya, namun

karena keterbatasan kemampuan dan waktu penelitiannya maka penulis

menegaskan bahwa ini hanya sebagai suplemen gambaran penelitian, oleh

karenanya pelaksanaan KBM ini hanya dibatasi pada :

1. Pengorganisasian Bahan Pemelajaran pada sub kompetensi melaksanakan

prosedur pengelasan

2. Pelaksanaan Pra-KBM pada sub kompetensi melaksanakan prosedur

pengelasan

3. Pelaksanaan KBM Inti pada sub kompetensi melaksanakan prosedur

pengelasan

4. Pelaksanaan Pasca KBM pada sub kompetensi melaksanakan prosedur

pengelasan

D. Perumusan Masalah

Untuk memperjelas permasalahan yang akan diteliti, maka permasalahan

penelitian perlu dirumuskan. Masalah tersebut dirumuskan dalam bentuk

pertanyaan sebagai berikut :

I. Apakah faktor-faktor dominan dari guru mata diklat bodi otomotif di SMK

Negeri 8 Bandung yang mempengaruhi kesulitan dalam pengadaan perangkat

persiapan mengajar, khususnya SAP sesuai Kurikulum SMK Edisi 2004 pada

sub kompetensi melaksanakan prosedur pengelasan (las asetilin) ?



2. Apakah kesulitan-kesulitan dalam struktur perangkat persiapan mengajar yang

menyebabkan guru mata diklat bodi otomotif di SMK Negeri 8 Bandung sulit

dalam pengadaan perangkat persiapan mengajar, khususnya SAP sesuai

Kurikulum SMK Edisi 2004 pada sub kompetensi melaksanakan prosedur

pengelasan (las asetilin) 9

3. Bagaimana pelaksanaan KBM oleh guru mata diklat bodi otomotif di SMK

Negeri 8 Bandung pada sub kompetensi melaksanakan prosedur pengelasan

(las asetilin) yang sesuai kurikulum SMK Edisi 2004 ?

E. Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini mencapai hasil yang optimal, terlebih dahulu perlu

dirumuskan tujuan yang terarah. Untuk maksud tersebut, penulis merumuskan

tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengungkap tentang faktor-faktor dominan kesulitan guru mata diklat bodi

otomotif di SMK Negeri 8 Bandung dalam pengadaan perangkat persiapan

mengajar khususnya SAP menurut tuntutan Kurikulum SMK Edisi 2004 pada

sub kompetensi melaksanakan prosedur pengelasan (las asetilin) yang ditinjau

dari faktor yang bisa menimbulkan kesulitan, dari a. faktor-faktor yang

bersumber dari diri sendiri, yaitu pada : minat dan motivasi guru, b. faktor-

faktor yang bersumber dari lingkungan sekolah,.yaitu pada : penataran-

penataran yang pernah diiukuti oleh guru di sekolah, pembinaan Kepala

Sekolah pada program pengajaran dan guru, kesejahteraan guru, angka kredit

danjabatan Fungsional guru di sekolah.
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2, Agar mendapatkan gambaran nyata mengenai kesulitan pada guru mata diklat

bodi otomotif di SMK Negeri 8 Bandung dalam pengadaan perangkat

persiapan mengajar khususnya SAP menurut tuntutan Kurikulum SMK Edisi

2004 pada sub kompetensi melaksanakan prosedur pengelasan (las asetilin),

yang disebabkan adanya kesulitan-kesulitan pada struktur perangkat persiapan

mengajarnya, yaitu pada : a. Analisis Program Diklat yang mencakup

kesulitan : I) memilih Kata Kerja Operasional pada KUK, 2) menyesuaikan

Kata Kerja Operasional dengan Level Kompetensi Kunci pada KUK, b, SAP

dan Rencana Pemelajaran, yang mencakup kesulitan : 1) memilih Kata Kerja

Operasional pada Substansi Non-Instruksional, 2) menyesuaikan Kata Kerja

Operasional dengan Level Kompetensi Kunci pada Substansi Non-

Instruksional, 3) memilih Kata Kerja Operasional pada Strategi Pemelajaran,

4) menyesuaikan Kata Kerja Operasional dengan Level Kompetensi Kunci

pada Strategi Pemelajaran, dan 5) menentukan alokasi waktu

Untuk melihat pelaksanaan KBM oleh guru mata diklat bodi otomotifdi SMK

Negeri 8 Bandung pada sub kompetensi melaksanakan prosedur pengelasan

(las asetilin), yang terdiri dari : a. Pengorganisasian Bahan Pemelajaran, b.

Pelaksanaan Pra-KBM, c. Pelaksanaan KBM Inti, d. Pelaksanaan Pasca KBM

j

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang

bersifat praktis, yaitu sebagai berikut :



I. Kritikan bagi para pembuat kurikulum agar dalam setiap perancangan

kurikulum tersebut terutama yang menyangkut pengadaan perangkat persiapan

mengajar, harus benar-benar dapat diimplementasikan terhadap keadaan

sebenarnya dan sosialisi kurikulum dilakukan sebelum diberiakukannya

kurikulum tersebut, sehingga tidak ada kesenjangan antara maksud kurikulum

yang dibuat para perancang dengan implementasi yang dilakukan guru di

lingkungan sekolah.

2. Memberi motivasi bagi kepala sekolah dan guru dalam meningkatkan

kemampuan profesinya agar dapat menyongsong perubahan kurikulum dan

mengembangkannya dalam bentuk implementasi yang dibutuhkan sekolah dan

peningkatan prestasi belajar peserta diklat.

3. Setelah ditemukannya faktor-faktor kesulitan dalam pembuatan perangkat

persiapan khususnya SAP, yang sesuai dengan tuntutan Kurikulum SMK

Edisi 2004, maka diharapkan terjadinya peningkatan unjuk kerja

{performance) dan sikap percaya diri seorang guru dalam menciptakan

pelaksanaan KBM yang efektif menuju ketercapaian kompetensi oleh para

peserta diklatnya.

4. Membantu dan mendukung proses pemelajaran dengan memberikan saran

bagi para pengajar tentang keberartian perangkat persiapan mengajar yang

baik dalam menentukan kualitas prestasi belajar/keberhasilan pemelajaran

bagi peserta diklat.

G. Penjelasan Istilah Dalam Judul
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1. Kesulitan adalah hal-hal yang dipandang menghambat proses dan hasil.

2. Guru mata diklat bodi otomotif adalah pendidik profesional di sekolah yang

bertugas mengajarkan bidang keahlian yang dikhususkan untuk menopang

penguasaan terhadap kompetensi program keahlian menghasilkan produk atau

jasa.

3. SMK Negeri 8 Bandung adalah salah satu bentuk satuan pendidikan

menengah di Kota Bandung yang memiliki tujuan seperti SMK lainnya yaitu

mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta

mengembangkan sikap profesional.

4. Pengadaan Perangkat Persiapan Mengajar adalah kegiatan guru dalam

merumuskan, menyiapkan, dan membuat suatu bahan ajar menurut prosedur

kurikulum yang berlaku sebelum kegiatan mengajar dilangsungkan,

5. Kurikulum SMK Edisi 2004 adalah seperangkat rencana dan pengaturan

mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai

pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar dengan penerapan pola

KBK-nya secara lebih luas dan mendetil .

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini akan disajikan dalam bab-bab yang disusun

berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN. berisikan mengenai ; latar belakang masalah,

identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, penjelasan
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istilah dalam judul, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan

sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS, berisi tentang kajian teori

meliputi , profesi keguruan, aspek yang mempengaruhi kesulitan yaitu

faktor-faktor internal dan eksternal guru, jenis kesulitan pada

perangkat persiapan mengajar, kelengkapan perangkat persiapan

mengajar, anggapan dasar, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, berisi tentang ; metode penelitian,

variabel dan paradigma penelitian, data dan sumber data penelitian,

populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan instrumen

penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN, berisi tentang ; deskripsi data, analisis data,

pembahasan hasil penelitian dan penemuan penelitian

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, berisi tentang kesimpulan dan saran.




