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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah salah satu upaya memanusiakan manusia dalam 

upaya mentransformasi pengetahuan, kebudayaan, sikap dan perilaku dari 

generasi sebelumnya kepada generasi penerus. Pendidikan di Indonesia 

terdiri dari dua macam, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non-formal. 

Pendidikan formal di indonesia dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari 

Pendidikan dasar (SD dan SMP), Pendidikan Menengah (SMA), dan 

Perguruan Tinggi. Pendidikan jenjang Sekolah Dasar sampai dengan 

Jenjang Pendidikan Menengah dilaksanakan dalam instansi sekolah. 

Pendidikan  menurut Hasan dkk (2010:4)  adalah suatu usaha yang 

sadar dan sistematis dalam mengembangkan potensi peserta didik. 

Pendidikan adalah juga suatu usaha masyarakat dan bangsa dalam 

mempersiapkan generasi mudanya bagi keberlangsungan kehidupan 

masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa depan. Keberlangsungan itu 

ditandai oleh pewarisan budaya dan karakter yang telah dimiliki masyarakat 

dan bangsa. oleh karena itu, pendidikan adalah proses pewarisan budaya dan 

karakter bangsa untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan 

bangsa di masa yang akan datang.  
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Dalam proses pendidikan budaya dan karakter bangsa, secara aktif 

peserta didik mengembangkan potensi dirinya, melainkan proses 

internalisasi, dan penghayatan nilai-nilai menjadi kepribadian mereka dalam 

bergaul di masyarakat, mengembangkan kehidupan masyarakat yang lebih 

sejahtera, serta mengembangkan kehidupan bangsa yang bermartabat. 

Pembelajaran merupakan salah satu faktor yang penting dalam sistem 

pendidikan, karena dengan melalui proses tersebut tujuan pendidikan dapat 

tercapai dalam bentuk perubahan perilaku siswa. Pihak-pihak yang terlibat 

dalam kegiatan belajar mengajar adalah pendidik serta peserta didik yang 

berinteraksi edukatif antara satu sama lain. Isi dari kegiatan tersebut adalah 

bahan (materi) belajar yang bersumber dari kurikulum. Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) memberikan keleluasaan bagi lembaga 

pendidikan khususnya sekolah untuk dapat mengelola kurikulum sesuai 

dengan kondisi dan kebutuhan dari  peserta didik dan lingkungan tempat 

peserta didik tinggal. Menurut Slameto (2010:2) menjelaskan bahwa belajar 

adalah “suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”. 

Dengan demikian bahwa proses pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru itu harus berorientasi kepada student center. Hal ini sejalan dengan 

pendapatnya Huda (2011:3) bahwa pendidikan khususnya sekolah harus 

memiliki sistem pembelajaran yang menekankan pada proses dinamis yang 

didasarkan pada upaya meningkatkan keingintahuan (curiousity) siswa 
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tentang dunia. Pendidikan harus mendesain pembelajarannya yang responsif 

dan berpusat pada siswa (student center) agar minat dan aktivitas sosial 

mereka terus meningkat.  

Menelaah prinsip pembelajaran yang diharapkan oleh KTSP, yaitu 

kegiatan pembelajaran sebaiknya berpusat pada kegiatan siswa, peneliti 

menemukan gagasan awal sebagai permasalahan pada Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) bahwa kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh para 

guru berpusat pada siswa (student centered) merupakan permbelajaran 

dengan menempatkan siswa sebagai subjek belajar, menitikberatkan pada 

kegiatan siswa dalam membangun makna dan pemahaman. Siswa dijadikan 

subjek dalam pendidikan, siswa dipandang memiliki tahap perkembangan, 

potensi masing-masing dan pada dasarnya siswa adalah insan yang aktif, 

kreatif, serta dinamis.  

Interaksi yang terjadi dalam pembelajaran bertujuan membantu 

pengembangan seluruh potensi, kecakapan dan karakteristik peserta didik. 

Seluruh potensi, kecakapan dan karakteristik tersebut berkenaan dengan segi 

intelektual, sosial, afektif, maupun fisik motorik. Tujuan utama dari 

pembelajaran adalah adanya perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan 

yang diharapkan. Tujuan dari pembelajaran yang berpusat pada siswa 

(student centered) juga tidak lepas dari upaya untuk mengarahkan siswa 

kepada perubahan tingkah laku siswa kepada hal-hal yang baik. Hal ini 

sejalan dengan pendapatnya Hamalik (2001:28) yang menyatakan bahwa 

belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui 
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interaksi dengan lingkungan. Di dalam interaksi inilah terjadi serangkain 

pengalaman-pengalaman belajar. Burton dalam (Hamalik, 2001:28) 

mengemukakan, bahwa A good learning situation consist of a rich and 

varied series of learning experience unified around a vigorous purpose and 

carried on in interaction which a rich, varied and provocative environment. 

Jadi, situasi belajar yang baik itu adalah situasi yang terjadi karena adanya 

interaksi dari berbagai dorongan lingkungan belajarnya yang didasari oleh 

keinginan yang kuat dari berbagai interaksi yang peserta didik lakukan. 

 Berangkat dari keingintahuan kondisi pembelajaran student centered 

di SMP Negeri 1 Padalarang, peneliti melaksanakan observasi awal terhadap 

proses pembelajaran di kelas VII B. Hasil pengamatan awal peneliti di kelas 

tersebut, ditemukan adanya kendala terhadap pencapaian student centered. 

Terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan, di antaranya  pada proses 

belajar mengajar guru kurang berorientasi dalam mengembangkan aspek 

afektif (tanggung jawab), di sini guru hanya mengembangkan aspek kognitif 

saja. Disamping itu guru yang bersangkutan pernah menerapkan metode 

pembelajaran inquiry pada mata pelajaran IPS-Sejarah dalam proses 

pembelajaran, namun pada pelaksanaannya banyak murid yang tidak 

memperhatikan dan melaksanakan arahan guru dengan baik. Kegiatan yang 

dilakukan para siswa ketika metode pembelajaran inquiry  ini diterapkan 

adalah mengobrol, bercanda dengan sesama teman lainnya. Selain itu 

keaktifan siswa dalam kegiatan kelompok masih sangat kecil. Hal ini terjadi 

karena siswa yang bersangkutan lebih asyik bermain dan mengobrol dengan 

 



 

Candra Permana, 2012 
Penerapan Metode Pembelajaran (Cooperative Learing) Tipe Numbered Heads Together Dalam 
Meningkatkan Tanggung Jawab Kerjasama Siswa Pada Mata Pelajaran IPS-Sejarah 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

temannya, dibandingkan dengan mendiskusikan topik yang ditugaskan guru 

kepada kelompok mereka. Selain itu permasalahan lain yang penulis 

dapatkan adalah kurangnya kesadaran siswa dalam mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru mata pelajaran IPS-Sejarah, baik itu  tugas kelompok 

maupun tugas individu. Dengan demikian akar permasalahannya adalah 

pada proses pembelajarannya. Dewasa ini di dalam situasi belajar sering 

terlihat sifat individualistis siswa. Seperti siswa cenderung berkompetisi 

secara individual, bersikap tertutup terhadap teman, kurang memberi 

perhatian ke teman sekelas, bergaul hanya dengan orang tertentu (adanya 

gap di dalam kelas) dan ingin menang sendiri (tidak mengakui kesalahannya 

sendiri). Menurut Rusman (2011:205) bahwa kondisi situasi belajar siswa 

yang bersifat individualistis akan berdampak negatif dan bilamana kondisi 

ini dibiarkan akan menghasilkan warga negara yang egois, inklusif, introfert 

(tertutup), kurang bergaul dengan masyarakat acuh tak acuh dengan 

tetangga dan lingkungan, kurang menghargai orang lain, serta tidak mau 

menerima kelebihan dan kelemahan orang lain. Gejala seperti ini kiranya 

mulai terlihat pada masyarakat kita, sedikit-sedikit demonstrasi, main 

keroyokan, saling sikut, dan mudah terprovokasi. 

Guru sebagai ujung tombak dalam pencapaian tujuan pendidikan perlu 

memilih model pembelajaran yang efektif dan efesien serta inovatif agar 

pembelajaran tersebut menjadi menyenangkan dan menarik. Proses 

pembelajaran yang menyenangkan dan menarik tersebut merupakan titik 

awal keberhasilan pembelajaran yang muaranya akan meningkatkan rasa 
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tanggung jawab siswa, sehingga siswa merasa senang mengikuti proses 

pembelajaran dan melaksanakan tugas sebaik mungkin dari guru yang 

bersangkutan. 

Hal di atas didasari oleh salah satu asumsi bahwa ketepatan guru 

memilih model pembelajaran akan berpengaruh terhadap keberhasilan dan 

hasil belajar siswa, karena model pembelajaran yang digunakan oleh guru 

berpengaruh terhadap kualitas proses belajar-mengajar yang nantinya akan 

diterapkan di dalam kelas. 

Menurut Hamalik (2001:50) 

Ketepatan guru dalam memilih metode pembelajaran akan 

berpengaruh terhadap kualitas proses belajar mengajar yang 

dilakukan. Kualitas pembelajaran selalu terkait dengan penggunaan 

metode pengajaran yang optimal, ini berarti untuk mencapai kualitas 

pengajaran yang tinggi harus diorganisasikan dengan strategi yang 

tepat pula. 

 

 

 Selain menurut pendapat Hamalik, ada juga pendapatnya Djahiri 

dalam (Romdiani,2010:3) yang mengatakan bahwa : 

Salah satu tugas utama guru adalah membelajarkan siswa sesuai 

dengan keadaan dan kemampuan, minat serta perkembangan tingkat 

belajar sehingga yang bersangkutan menyerap (menginternalisasi, 

mempribadikan/personalisasi dan membudidayakan diri) isi pesan 

pelajaran secara efektif, efisien, dan optimal. 

 

 

Salah satu model pembelajaran yang dinilai akomodatif dapat 

meningkatkan tanggung jawab dalam bekerjasama antara siswa adalah 

model pembelajaran kooperatif. Menurut Slavin (2009:10) bahwa dalam 

semua metode pembelajaran kooperatif menyumbangkan ide bahwa siswa 

yang bekerjasama dalam belajar dan bertanggung jawab terhadap teman satu 
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timnya mampu membuat diri mereka belajar sama baiknya. Hal tersebut 

memberi peluang lebih besar pada siswa untuk lebih aktif pada proses 

pembelajaran serta memungkinkan terjadinya komunikasi dan interaksi 

yang berkualitas antara siswa dengan kelompok dan antara siswa dengan 

guru. 

Jenis dari model pembelajaran kooperatif ini sangat banyak, salah 

satunya adalah tipe Numbered Heads Together (NHT) yang dikembangkan 

oleh Kagan. Dalam teknik NHT siswa dibagi dalam kelompok (2-6 orang). 

Melalui penerapan model pembelajaran tipe NHT ini diharapkan dapat 

meningkatkan tanggung jawab siswa, baik dalam mengambil keputusan 

ketika diskusi kelompok maupun keputusan sendiri, mengerjakan tugas 

secara mandiri tanpa meminta bantuan orang lain. Tanggung jawab menurut 

Clemes dan Beans (2012:15-16) mengambil keputusan yang tepat dan 

efektif. Tepat berarti bahwa seseorang anak membuat sebagian besar 

pilihannya dalam batasan norma-norma sosial dan harapan yang ada untuk 

menciptakan hubungan kemanusiaan yang positif serta memberikan rasa 

keselamatan, keberhasilan, dan keamanannya sendiri. Tanggapan efektif, 

apabila hal itu memungkinkan anak mencapai tujuan yang akan 

meningkatkan perasaan harga dirinya sendiri. Pengambilan keputusan 

merupakan sikap bertanggung jawab yang perlu dikembangkan secara terus 

menerus dari sejak anak sampai dewasa. 

 

 

 



 

Candra Permana, 2012 
Penerapan Metode Pembelajaran (Cooperative Learing) Tipe Numbered Heads Together Dalam 
Meningkatkan Tanggung Jawab Kerjasama Siswa Pada Mata Pelajaran IPS-Sejarah 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

Untuk menjawab hal itu di atas penulis melakukan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif (Cooperative Learning) Tipe Numbered Heads Together  

Dalam Meningkatkan Tanggung Jawab Kerjasama Siswa Pada Mata 

Pelajaran IPS-Sejarah (Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa Kelas 

VII B SMP Negeri 1 Padalarang). 

 

1.2 Rumusan dan Pertanyaan Penelitian  

Agar penelitian ini mencapai sasaran sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan, maka peneliti mendasarkan kajian pada masalah pokok yaitu 

“Bagaimana Meningkatkan Tanggung Jawab Kerjasama Siswa Pada Mata 

Pelajaran IPS-Sejarah Melalui Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Numbered Heads Together (NHT)”. 

Dari rumusan di atas agar permasalahan dapat lebih terarah, maka 

peneliti akan merinci kembali permasalahan tersebut menjadi beberapa 

pertanyaan, di antaranya : 

1. Bagaimana guru mendesain perencanaan proses pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) pada mata 

pelajaran IPS-Sejarah untuk meningkatkan tanggung jawab 

kerjasama siswa? 

2. Bagaimana guru melaksanakan proses pembelajaran IPS-Sejarah 

melalui model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 

Together (NHT)? 
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3. Bagaimana hasil-hasil dengan penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) dapat  

meningkatkan tanggung jawab kerjasama siswa pada mata 

pelajaran IPS-Sejarah ? 

4. Bagaimana solusi dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi 

guru di dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Heads Together (NHT) pada mata pelajaran IPS-

Sejarah? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Secara umum dari tujuan penelitian ini adalah meningkatkan tanggung 

jawab kerjasama siswa pada mata pelajaran IPS-sejarah melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT).  

1. Mendeskripsikan perencanaan desain pembelajaran IPS-Sejarah 

yang akan diterapkan guru selama proses pembelajaran melalui 

model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together 

(NHT). 

2. Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran IPS-Sejarah 

diterapkan guru selama proses pembelajaran melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT). 

3. Mendapatkan gambaran mengenai sejauh mana pengaruh 

penerapan model pembelajaran kooperatif Numbered Heads 

 



 

Candra Permana, 2012 
Penerapan Metode Pembelajaran (Cooperative Learing) Tipe Numbered Heads Together Dalam 
Meningkatkan Tanggung Jawab Kerjasama Siswa Pada Mata Pelajaran IPS-Sejarah 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

Together (NHT) terhadap peningkatan tanggung jawab kerjasama 

siswa pada mata pelajaran IPS-Sejarah. 

4. Menganalisis mengenai kendala apa saja yang dihadapi dalam 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 

Together (NHT) Pada mata pelajaran IPS-Sejarah. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua 

pihak yang berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung dalam 

bidang pendidikan, khususnya pada satuan pendidikan SMP dalam mata 

pelajaran IPS-Sejarah. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini 

secara khusus adalah dapat : 

1. untuk penulis, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan 

serta menambah keterampilan penulis dalam menerapkan model 

pembelajaran. 

2. untuk guru, diharapkan hasil penelitian ini dijadikan bahan 

masukan untuk kajian tindak lanjut. 

3. untuk siswa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

tanggung jawab kerjasama siswa pada mata pelajaran IPS-sejarah. 

4. untuk sekolah, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas instansi tersebut. 
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1.5 Penjelasan Istilah 

1.5.1 Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) 

Kooperatif mengandung pengertian bekerjasama dalam mencapai 

tujuan bersama, yang berarti pula pemanfaatan kelompok kecil dalam 

pembelajaran yang memungkinkan siswa bekerjasama untuk 

memaksimalkan belajar mereka dalam anggota tersebut. Menurut Slavin 

(2010:8). “Dalam pembelajaran kooperatif, para siswa akan duduk bersama 

dalam kelompok yang beranggotakan empat orang untuk menguasai materi 

yang disampaikan oleh guru”. 

Menurut Roger, dkk dalam (Huda, 2011:29) menyatakan cooperative 

learning is group learning activity organized in such a way that learning is 

based on the socially structured change of information between learners in 

group in which each learner is held accountable for his or her own learning 

and is motivated to increase the learning of others (pembelajaran kooperatif 

merupakan aktivitas pembelajaran kelompok yang diorganisir oleh satu 

prinsip bahwa pembelajaran harus didasarkan pada perubahan informasi 

secara sosial di antara kelompok-kelompok pembelajar yang di dalamnya 

setiap pembelajar bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri dan 

didorong untuk meningkatkan pembelajaran anggota-anggota yang lain). 

1.5.2 Numbered Heads Together (NHT)  

Teknik belajar mengajar kepala bernomor (Numbered Heads) 

dikembangkan oleh Kagan. Teknik ini memberikan kesempatan siswa untuk 

saling membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling 
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tepat. Selain itu, teknik ini juga mendorong siswa untuk meningkatkan 

semangat bekerjasama mereka. Prosedur pembelajaran kooperatif tipe 

Numbered Heads Together (NHT) menurut Huda (2011:138) pada 

prinsipnya terdiri atas empat tahap, yaitu :  

1. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok. Masing-masing siswa 

dalam kelompok diberi nomor;  

2. Guru memberikan tugas/pertanyaan dan masing-masing kelompok  

mengerjakannya; 

3. Kelompok berdiskusi untuk menemukan jawaban yang dianggap 

paling benar dan memastikan semua anggota kelompok 

mengetahui jawaban tersebut;  

4. Guru memanggil salah satu nomor. Siswa dengan nomor yang 

dipanggil mempresentasikan jawaban hasil diskusi kelompok 

mereka. 

 

1.5.3 Tanggung Jawab 

Tanggung jawab menurut Clemes dan Bean (2012:15-16) mengambil 

keputusan yang tepat dan efektif. Tepat berarti bahwa seseorang anak 

membuat sebagian besar pilihannya dalam batasan norma-norma sosial dan 

harapan yang ada untuk menciptakan hubungan kemanusiaan yang positif 

serta memberikan rasa keselamatan, keberhasilan, dan keamanannya sendiri. 

Tanggapan efektif, apabila hal itu memungkinkan anak mencapai tujuan 

yang akan meningkatkan perasaan harga dirinya sendiri.  Tanggung jawab 

siswa baik secara pribadi maupun kelompok untuk memperoleh hasil 

belajar, dengan memperoleh perubahan sebagaimana ciri-ciri belajar 

tersebut.  

 

 



 

Candra Permana, 2012 
Penerapan Metode Pembelajaran (Cooperative Learing) Tipe Numbered Heads Together Dalam 
Meningkatkan Tanggung Jawab Kerjasama Siswa Pada Mata Pelajaran IPS-Sejarah 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

Menurut Clemes dan Bean (2012:204-205) seorang anak bertanggung 

jawab bila dia : 

1) Melakukan tugas secara teratur tanpa harus diingatkan;  

2) Mempunyai alasan yang dapat dijelaskannya dalam melakukan 

pekerjaannya; 

3) Tidak selalu menyalahkan orang lain; 

4) Mampu membuat pilihan dari berbagai alternatif; 

5) Dapat bermain atau bekerja sendiri tanpa merasa terpaksa; 

6) Dapat mengambil keputusan yang berbeda dari orang lain dalam 

kelompok (teman, geng, keluarga, dan sebagainya); 

7) Mempunyai bermacam-macam tujuan atau minat yang dapat 

menyerap perhatiannya; 

8) Menghormati dan menghargai batasan yang diberikan orang tua 

tanpa selalu membantah atau mendebatnya; 

9) Dapat memusatkan perhatian atau tugas yang kompleks (relatif 

terhadap usia) selama beberapa waktu tanpa merasa frustasi 

berlebihan; 

10) Melaksanakan apa yang dikatakan akan dilakukannya; 

11) Mengakui kesalahan tanpa memberikan alasan/rasionalisasi yang 

berlebihan.  

 

 Yang dimaksudkan dengan tanggung jawab dalam penelitian ini 

adalah bagaimana siswa dapat memiliki tanggung jawab kerjasama dalam 

pembelajaran kooperatif. Indikatornya adalah : 

1) Sejauh mana siswa dapat bekerjasama dengan anggota 

kelompoknya dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru 

kepada kelompoknya; 

2) Sejauh mana kesadaran para siswa dalam menyikapi perbedaan 

karakter, watak, etnis, status ekonomi, dan gender diantara sesama 

anggota kelompoknya; 

3) Sejauh mana para siswa memberikan reward (penghargaan) 

terhadap sesama anggota kelompoknya. 
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4) Sejauh mana kesadaran para siswa dalam mempelajari materi yang 

dia pelajarinya atas dasar kemauan dan kesadarannya sendiri. 

1.5.4 Siswa 

Yang dimaksudkan Siswa di sini adalah siswa kelas VII B SMP 

Negeri 1 Padalarang yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang 

terdaftar dan tercantun dalam buku kehadiran siswa. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Bab Satu, yaitu pendahuluan. Bab I merupakan bagian awal dari 

penulisan, dalam bab ini terbagi-bagi dalam beberapa sub bab seperti : latar 

belakang masalah yang berisikan mengenai mengapa masalah yang diteliti 

itu timbul dan apa yang menjadi alasan peneliti mengangkat masalah 

tersebut. Selain latar belakang masalah, dalam penulisan ini terdapat pula 

rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Hal ini dibuat agar penelitian 

menjadi lebih terfokus. Sub bab selanjutnya adalah tujuan penelitian, 

tujuannya adalah untuk menyajikan hal yang ingin dicapai setelah 

melaksanakan penelitian. sub bab yang berikutnya adalah manfaat 

penelitian, dalam sub bab ini penulis menuliskan manfaat dari hasil 

penelitian yang dilakukan penulis. Sub bab berikutnya adalah definisi 

operasional dan sistematika penulisan 

Bab Dua, merupakan landasan teoritis yang meliputi pembahasan dari 

judul penelitian berdasarkan rujukan dari teori-teori yang relevan dengan 

permasalahan dalam penelitian. 
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Bab Tiga, merupakan metodologi penelitian yang meliputi langkah-

langkah yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dalam bab 

ini dipaparkan mengenai pendekatan penelitian, metode dan desain 

penelitian yang berisi perencanaan pelaksanaan penelitian, subjek 

penelitian, prosedur penelitian, serta teknik-teknik yang digunakan dalam 

pengolahan data. 

Bab Empat, merupakan pembahasan masalah dan analisis data 

berdasarkan hasil penelitian dari keseluruhan instrumen penelitian serta 

keseluruhan tindakan yang telah dilakukan oleh peneliti. Dalam bab ini 

diuraikan mengenai pembahasan hasil penelitian yang merupakan jawaban 

dari pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.  

Bab Lima, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan hasil yang 

telah dilakukan dan saran-saran atau rekomendasi bagi pihak-pihak terkait 

dan bagi pengembangna penelitian selanjutnya. Kesimpulan menguraikan 

sintesis dan interpretasi dari hasil penelitian dan pembahasan, sedangkan 

saran berupa kekurangan-kekurangan yang diperoleh.  
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