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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan berjalannya waktu, lembaga pendidikan Islam tetap 

menjadi lembaga yang sangat penting apalagi di zaman modern seperti 

sekarang ini. Lembaga pendidikan Islam identik dengan sekolah Islam 

yang memberikan arahan positif terhadap peserta didik, agar mereka 

mengalami perubahan sikap positif secara individual maupun sosial. 

Sehubungan dengan hal itu sekolah sebagai bagian dari sistem 

pendidikan, ia melakukan serangkaian proses-proses. “Pendidikan adalah 

proses pelatihan dan pengembangan pengetahuan, ketrampilan, pikiran 

serta, karakter, khususnya lewat persekolahan formal.” Hal ini 

sebagaimana sudah tertuang menurut Webster New World Dictonary.
1
 

Adapun kaitannya dengan pengertian di atas pendidikan 

merupakan suatu proses pencetak generasi penerus bangsa. Pendidikan 

sangat penting diseluruh aspek kehidupan dan mampu mewujudkan 

manusia menjadi insan kamil. 

Seiring dengan penjelasan tersebut menurut H. Haidar Putra Dauly 

mengemukakan pendidikan Islam sebagai berikut: 

“Pendidikan Islam pada dasarnya adalah pendidikan yang  

bertujuan untuk membantu pribadi Muslim seutuhnya, 

                                                           
1
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mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk 

jasmani maupun rohani.”
2
 

Pendidikan dalam Islam tentu saja tidak boleh lepas dari idealitas 

al-Qur’an dan As-sunnah yang berorientasikan kepada hubungan manusia 

dengan Tuhan (habluminallah), hubungan manusia dengan sesamanya 

(habluminnannas) dan alam ssekitar.  

Sedangkan seluruh kegiatan dan proses  pendidikan itu harus selalu 

diarahkan pada usaha pencapaian tujuan Pendidikan Nasional. Tujuan-

tujuan Pendidikan Nasional merupakan cita-cita yang harus diwujudkan 

oleh semua insan-insan pendidikan di negeri ini. Tujuan pendidikan 

Nasional seabagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Bab II pasal 3 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut: 

“Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis serta 

bertanggung jawab.” (UU RI No. 20 Tahun 2003, tentang sistem 

pendidikan nasional, kemenag RI, 2006:8).
3
 

Tujuan pendidikan Nasional dipandang sebagai alat utama 

pengarahan tugas-tugas seorang pemimpin, dengan demikian diperlukan 

strategi untuk mengembangkan pendidikan menuju peningkatan mutu 

pendidikan karena adanya peningkatan mutu dapat mengikuti 

perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, selain itu dapat 

mewujudkan manusia yang beriman, mencetak strategi manusia seutuhnya 

                                                           
2
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tidak akan terealisir bilamana belum mampu merumuskan Tauhid 

(keimanan), dan bertauhid (ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa). 

Pemisahan ilmu dan agama hanya akan menyebabkan pengembangkan 

potensi saja dari sebagian potensi-potensi yang sebenarnya bersifat 

intregatif (saling menyatu tidak dapat dipisahkan), saling menunjang, dan 

saling mempengaruhi. 

Disamping itu peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran 

pembangunan di bidang pendidikan nasional dan merupakan bagian 

integral (keseluruhan) dari upaya peningkatan kualitas manusia secara 

menyeluruh. Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi tanggung 

jawab pendidikan, terutama dalam mempersiapkan peserta didik menjadi 

subyek yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

tangguh, kreatif, mandiri, cerdas, demokratis, dan profesional pada 

bidangnya masing-masing.
4
 

Untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional tersebut, selain 

dapat mengikuti perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan ilmu 

teknologi, bahkan dapat mewarnai dinamika masyarakat. Dalam kaitannya 

dengan hal ini terlihat pada sekolah  Islam yaitu Sekolah Dasar Alam Ar 

Rohmah Kabupaten Malang juga mempunyai pencapaian pendidikan 

untuk meningkatkan mutu pendidikannya yang mana salah satu 

pendidikan Islam jalur sekolah, yang keberadaan realisasinya memiliki 

peran cukup besar dalam mengembangkan pendidikan dan menuju 

                                                           
4
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usahanya. Maka, sekolah ini bisa menghantarkan kualitas peserta didik 

untuk menambah wawasan yang bermanfaat bagi hidup di dunia dan bisa 

mencapai produk yang  berkualitas di akhirat. 

Salah satu isu penting dalam penyelenggaraan pendidikan di 

sekolah untuk mencapai produk peserta didik yang berkualitas saat ini 

adalah masalah peningkatan mutu pendidikan.  

Berdasarkan hal di atas, untuk mencapai outcome peserta didik 

yang berkualitas. Untuk meraih kualitas, sebagaimana kepala sekolah 

mempunyai strategi kecerdasan emosional dalam kepemimpinannya 

dengan meningkatkan mutu pendidikan serta wawasannya dan 

kemampuan secara profesional terhadap faktor internal maupun eksternal 

serta subtansial dengan segala variabelnya yang sangat berpengaruh 

terhadap kehidupan sekolah.
5
 

Ketercapain tujuan pendidikan sangat bergantung pada kecakapan 

dan kebijaksanaan pimpinan dari kepala sekolah untuk sekolah. Kepala 

sekolah juga merupakan seorang pejabat profesional dalam organisasi 

sekolah untuk bertugas mengatur semua sumber organisasi dan 

bekerjasama dengan guru-guru dalam mendidik peserta didik untuk 

mencapai tujuan pendidikan.
6
 

Terkait dengan kepala sekolah dalam pencapaian tujuan 

pendidikan berkualitas untuk itu pencapaian target diperlukan perumusan 

strategi sebelum melaksanakan tugasnya sampai titik temu tujuannya. 

                                                           
5
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Sebagai kepala sekolah dapat menanamkan dan menumbuh 

kembangkan nilai-nilai unggul pendidikan dan Islami di sekolah untuk 

meyakini warga sekolah dan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat 

menumbuhkan budaya berprestasi di sekolah agar tidak tertinggal dengan 

lembaga pendidikan Islam yang lainnya.  

Kekuatan efektif dalam keseharian atau rutinitas kepala sekolah 

untuk mendapatkan prestasi yang unggul yang sekiranya dapat 

membanggakan sekolah, dapat direncanakan melalui strategi dalam 

pengelolaan yang penuh tangung jawab secara profesional menghadapi 

tantangan kemajuan persaingan mutu pendidikan pada sekolah dan mampu 

mengolah strategi pemikiran yang baru demi mengedepankan sekolah dan 

peserta didiknya. 

Tuntutan sebagai kepala sekolah mempunyai peran yang cukup 

luas untuk menggapai kebutuhan strategi meningkatkan mutu pendidikan 

yang membutuhkan kerja keras demi mewujudkan pendidikan sekolah 

yang bermutu dan diminati oleh masyarakat.  

Meningkatnya mutu pendidikan di sekolah swasta maupun sekolah 

negeri yang lain memerlukan tingkatan persaingan yang cukup ekstra, 

maka dengan keistiqomahan serta keikhlasan dalam menjalankan tujuan 

pendidikan Nasional sebagai kepala sekolah, juga memerlukan perhatian 

terhadap keefektifan terhadap peranan beliau dalam menjalankan 

tugasnya. 
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Sehubungan hal tersebut kepala sekolah memperhatikan kinerjanya 

beserta kinerja guru-guru. Karena kinerja adalah prestasi, kontribusi 

sumbangan atau hasil kerja. Sehingga kinerja kepala sekolah dapat 

dikatakan produktif atau tidak produktifnya untuk meningkatkan mutu 

pendidikan di sekolah tersebut, dengan seperti hal tersebut, implementasi 

strategi kepala sekolah dapat terlaksana. 

Itu sebabnya kepala sekolah menginginkan sekolah yang 

dikelolanya tersebut bermutu dan tidak menginginkan terburuk dan 

terpuruk untuk lembaganya yang mana harus mampu berkomunikasi 

dengan baik dan koordinasi antar warga sekolah, berkhlaqul karimah, 

mampu menjadi teladan di lingkungan sekolah, memiliki strategi dan 

peran yang bijaksana dalam segala hal, dan mampu menjadi motivator 

yang profesional untuk guru-guru dan peserta didik. 

Keprofesionalan kepala sekolah diperlukan dan penting  

dikembangkan profesionalisme tenaga kependidikannya mudah dilakukan 

karena sesuai dengan fungsinya, kepala sekolah memahami kebutuhan 

sekolah yang ia pimpin sehingga kompetensi guru tidak hanya berhenti 

pada kompetensi yang ia miliki sebelumnya, melainkan bertambah dan 

berkembang dengan baik sehingga profesionalisme guru juga akan 

terwujud. 

Disamping itu mutu pendidikan dilakukan secara profesional juga 

harus merekrut keberhasilan warga sekolah setempat dari segi pengalaman 

belajar mengajar mereka, lulusan berkependidikan yang menunjang 
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sebagai guru, dengan seperti itu guru mengajar dengan semangat dan 

merasakan kepuasaan dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai guru 

serta staf yang lain juga mendukung atas keterlibatan mutu pendidikan 

khususnya agama Islam dalam sekolah tersebut. 

Esensinya dari kepala sekolah adalah pemimpin sekolah yang 

mendukung mutu pendidikan di suatu sekolah. Seorang kepala sekolah 

adalah orang yang benar-benar seorang pemimpin, seorang manajer, 

seorang supervisor, dan seorang pendidik. Oleh sebab itu, kepemimpinan 

kepala sekolah harus sinigfikan sebagai kunci keberhasilan sekolah untuk 

menggapai strateginya dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

Dapat dipahami dalam kaitannya peningkatan mutu pendidikan, di 

dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989 

ayat 21 ditegaskan bahwa: 

“Kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib 

memuat antara lain pendidikan agama, dalam penjelasannya 

dinyatakan bahwa pendidikan agama merupakan suatu usaha untuk 

memperkuat iman dan ketaqwaan terhadap TuhanYang Maha Esa 

sesuai dengan agama yang dianutnya oleh peserta didik yang 

bersangkutan dengan memperhatikan tuntutan dalam masyarakat 

untuk mewujudkan persatuan nasional.”
7
 

 

Jadi, selain mengutamakan strategi dalam mutu pendidikan mana 

kala ingin maju merujuk pada kurikulum yang telah dibuat. Kurikulum 

tersebut memuat pendidikan agama Islam sangat penting berperan untuk 

pembinan dan penyempurnaan pertumbuhan kepribadian peserta didik 

                                                           
7
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karena pendidikan agama Islam mempunyai dua aspek penting. Aspek 

Pertama, dari pendidikan agama Islam adalah yang ditujukan kepada jiwa 

pembentukan kepribadian. Peserta didik diberikan kesadaran kepada 

adanya Tuhan Yang Maha Esa lalu dibiasakan melakukkan perintah-

perintah Tuhan dan meninggalkan yang dilarang-Nya. Dalam hal ini 

peserta didik dibimbing agar senantiasa berbuat yang baik, yang sesuai 

dengan ajaran agama Islam. Aspek yang Kedua, dari pendidikan agama 

Islam adalah yang ditujukan kepada pikiran yaitu pengajaran agama Islam 

itu sendiri. Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak akan 

sempurna jika diisi dari ajaran-ajaran Tuhan tidak diketahui betul-betul. 

peserta didik harus ditujukan apa yang harus disuruh, apa yang dilarang, 

apa yang diperbolehkan, apa yang di anjurkan melakukannya dan apa yang 

anjurkan meninggalkannya menurut ajaran agama. Dengan penjelasan 

tersebut peserta didik dapat terbentuk karakter-karakter Islami pada jiwa 

mereka masing-masing.
8
 

Dari kutipan dan uraian di atas menunjukkan bahwa pendidikan 

agama Islam mutlak diperlukan di sekolah. Akan tetapi tujuan tidak akan 

tercapai apabila tidak ada kerjasama dengan semua pihak terutama dengan 

kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah. Sebab pendidikan agama 

Islam dapat terbina apabila adanya kesinambungan antara pembinaan 

orang tua dalam keluarga, masyarakat, dan guru di sekolah yang akan 

                                                           
8
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sama-sama mengangkat sekolah menjadi berprestasi dan bermutu (unggul) 

secara Islami. 

Kembali kepada yang ingin diungkapkan di Sekolah Dasar Alam 

Ar Rohmah Kabupaten Malang, yaitu terlihat sekali ilmu dan agama yang 

telah diperoleh. Di sekolahnya tersebut sangat berkesinambungan dan 

seimbang dalam karakter-karakter dan amalnya sehari-hari.  

Sekolah Dasar Alam Ar Rohmah memiliki dua kurikulum, 

kurikulum umum dan kurikulum diniyah, dimana setiap kurikulum umum 

dan diniyah terdapat pembagian kelas atas dan bawah. Kelas atas terdiri 

dari kelas 4, 5, 6, yang mana kelas atas pembinaannya dengan 

mengedepankan akademiknya dengan pendekatan Allah dan alam, 

selanjutnya kelas bawah terdiri dari kelas 1, 2, 3, yang mana penerapannya 

dengan mengeksplorasi dari karakter-karakter pada peserta didik dengan 

pendekatan Allah dan alam. 

Tidak berlebihan penulis berasumsi bahwa selalu mempertanyakan 

segi kurikulum umum dan kurikulum diniyah dalam peningkatan mutu 

pendidikan agama Islam yang pendidikannya berbasis Tauhid. 

Kurikulum umum yang membuat penulis mendorong untuk 

meneliti di Sekolah Dasar Alam Ar-Rohmah Kabupaten Malang. Kualitas 

perkembangan secara bertahap yang cukup meningkat untuk memperoleh 

tujuan pendidikan dari visi dan misi sekolah dan prestasi-prestasi dalam 

peningkatan mutu itu sendiri. Semua hal tersebut tidak lepas dari kendali 
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seorang kepala sekolah yang selalu siap siaga terhadap pengelolaan 

sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

Asumsi di sekolah tersebut memiliki strategi dan pola peningkatan 

manajemen di dalamnya adalah pendidikan agama Islam berbasis Tauhid 

yang meningkatkan mutunya dengan menegedepankan nilai-nilai Islami 

pada karakter anak dan pendidikannya berbasis Tauhid. Sekolah Dasar 

Alam Ar Rohmah yang masih berjalan enam tahun dan kepala sekolah 

baru manjabat dua tahun lamanya, meskipun masih dalam proses 

pengembangan dalam pendidikannya dan akan meluluskan tahun ini 

(2013), dengan jumlah 325 peserta didik. Sekolah tersebut sudah 

meningkatkan mutunya dengan cukup baik sehingga memiliki prestasi 

yang cukup memuaskan, yang mungkin bisa diterapkan di sekolah-sekolah 

lain. Oleh karena itulah usaha penulisan ini dilakukan, meski jauh dari 

anggapan bahwa penulisan ini telah memadai. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengangkat judul 

"Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Dasar Alam Ar-Rohmah Kabupaten 

Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

fokus permasalahan sebagai berikut: 

Perumusan masalah ini penulis jabarkan sebagai berikut: 
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1) Apa strategi yang digunakan kepala sekolah dalam meningkatkan 

mutu pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Alam Ar-Rohmah 

Kabupaten Malang. 

2) Bagaimana implementasi strategi dalam meningkatkan mutu 

pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Alam Ar-Rohmah 

Kabupaten Malang. 

3) Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi strategi dalam 

meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Alam 

Ar-Rohmah Kabupaten Malang.  

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka pembahasan dalam 

skripsi ini bertujuan untuk:  

1) Mendeskripsikan strategi kepala sekolah untuk meningkatkan mutu 

pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Alam Ar-Rohmah 

Kabupaten Malang. 

2) Mengetahui implementasi strategi kepala sekolah untuk meningkatkan 

mutu pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Alam Ar-Rohmah 

Kabupaten Malang. 

3) Mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat 

implementasi  dalam strategi kepala sekolah untuk meningkatkan mutu  

pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Alam Ar-Rohmah 

Kabupaten Malang. 
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D. Batasan Masalah 

 Untuk menghindari terjadinya pembahasan yang tidak berguna, 

sehingga meluas pada pembahasan yang kurang mengarah kepada tujuan 

penelitian memfokuskan masalah ini pada strategi kepala sekolah dalam 

meningkatakan mutu pendidikan agama Islam, implimentasi strategi 

kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam, serta 

faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan mutu pendidikan 

agama Islam di Sekolah Dasar Alam Ar Rohmah Kabupaten Malang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam 

meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan agama Islam. Adapun secara 

detail kegunaan tersebut diantaranya: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah cakrawala berfikir dan 

khasanah ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan mutu 

pendidikan agama Islam yaitu menambah referensi bacaan dan 

mengetahui bagaimana lembaga pendidikan sekolah dipengaruhi oleh 

strategi kepala sekolah sehingga bermanfaat bagi praktisi pendidikan 

terutama kepala sekolah selaku pemimpin di sekolah. 

2. Secara Praktis 

Memberikan solusi terhadap pelaksanaan pendidikan Islam di Sekolah 

Dasar Alam Ar-Rohmah Kabupaten Malang supaya lebih maju dan 
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yang penting tetap relevan dengan perkembangan zaman sehingga 

output dan outcomenya sesuai dengan tuntutan masyarakat dan 

perkembangan ilmu pengetahuan guna memenuhi harapan masyarakat 

sekarang dan masa mendatang. 

 

F. Definisi Operasional 

Untuk menciptakan kesatuan persepsi dan pembaca, juga untuk 

membantu pemahaman terhadap skripsi ini, maka dalam hal ini perlu 

menjelaskan atau memberikan penegasan terhadap judul yang diajukan. 

Diantara yang akan diberi penegasan adalah: 

1. Strategi 

Strategi dalam kamus besar bahasa Indonesia strategi diartikan sebagai 

“rencana cermat yang mengenai kegiatan untuk mencapai tujuan 

sasaran khusus”
9
, lebih spesifiknya dapat dijabarkan yaitu, kerangka 

bimbingan arahan atau rencana serta untuk mengatur dan membina 

dalam segala bentuk aktifitas sekolah yang dilakukan oleh seseorang 

yang memiliki pengaruh di dalam sebuah institusi pendidikan untuk 

menjamin tujuan sebagai pemecahan masalah di dalam mengambil 

keputusan. 

Peneliti maksud adalah suatu rencana serta langkah-langkah yang 

efektif untuk mengatur dalam segala hal aktifitas dengan memberikan 

arahan-arahan untuk menggapai tujuan sekolah yang diinginkan 

                                                           
9
 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), hal. 964. 
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sebagai pemecahan masalah di dalam mengambi keputusan yang selalu 

dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dari apa yang terjadi. 

2. Peningkatan 

Menurut kamus bahasa Indonesia istilah peningkatan berasal dari kata 

dasar “tingkat” yang berarti lapis dari sesuatu yang bersusun dan 

peningkatan berarti kemajuan.
10

 

Peneliti maksud adalah peningkatan yang berarti penciptaan suatu 

perubahan yang bermanfaat secara terorganisasi pencapaian suatu 

tingkat kinerja dalam pendidikan. 

3. Mutu 

Dalam rangka umum mutu adalah gambaran karakteristik dari barang 

atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan 

kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Dalam konteks 

pendidikan pengertian mutu mencakup input, proses, output, dan 

outcome peserta didik untuk pendidikan yang mengandung makna 

derajat (tingkat) keunggulan pendidikan.
11

 

Peneliti maksud adalah pencapaian kebutuhan yang diinginkan demi 

kelancaran suatu proses pendidikan yang menghasilkan output 

berprestasi dan outcome peserta didik dan bisa unggul untuk 

mendapatkan prestasi. 

 

                                                           
10

 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar, hal. 

1077. 
11

 Jerome S, Arcaro, Pendidikan Berbasis Mutu, Prinsip-prinsip dan Tata Langkah 

Penerapan, (Yokyakarta: Pustaka Belajar, 2005), hal 75. 
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4. Pendidikan agama Islam 

Pendidikan agama Islam adalah suatu aktivitas atau usaha-usaha 

tindakan dan bimbingan yang dilakukan secara sadar dan sengaja serta 

terencana yang mengarah pada terbentuknya kepribadian peserta didik 

yang sesuai dengan norma-norma yang ditentukan oleh ajaran agama 

yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah, dalam mencapai tujuan pendidikan 

untuk menjadikan manusia yang Insan Kamil dan mudah untuk meraih 

prestasi. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memperoleh gambaran yang dapat dimengerti dan 

menyeluruh mengenai isi dalam skripsi ini secara global dapat dilihat dari 

sistematika pembahasan skripsi dibawah ini: 

BAB I : Pendahuluan, yang meliputi: Latar belakang, Rumusan 

masalah, Tujuan penelitian, Metode peneitian, Manfaat 

penelitian, dan Sistematika pembahasan skripsi. 

BAB II : Tinjauan Pustaka, merupakan kajian pustaka yang 

membahas tentang kajian strategi peningkatan mutu 

pendidikan agama islam meliputi: strategi peningkatan 

mutu, di dalamnya ada pengertian startegi, mutu, 

peningkatan mutu, strategi peningkatan mutu. Dilanjutkan 

dengan pendidikan agama Islam, serta kajian tentang 
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peningkatan mutu pendidikan agama Islam dan strategi 

peningkatan mutu pendidikan agama Islam di sekolah. 

BAB III : Metode Penelitian, dalam bab ini dibahas tentang 

metode-metode yang dipakai dalam pembahasan skripsi ini, 

yaitu mengenai metode yang dipakai untuk penelitian dan 

mengumpulkan data, maupun metode yang digunakan 

dalam menganalisis data hasil penelitian. 

BAB IV : Hasil Penelitian, yaitu merupakan bab yang menyajikan 

hasil penelitian. Dimulai dengan mengemukakan 

gambaran umum tentang obyek penelitian, kemudian 

dilanjutkan dengan memaparkan data hasil penelitian. 

BAB V : Penutup, yaitu merupakan bab terakhir yang 

mengemukakan kesimpulan, saran-saran, penutup, dan 

dilanjutkan dengan daftar pustaka, daftar riwayat 

pendidikan penulis serta lampiran-lampiran jika ada. 

 


