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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan asupan penting bagi setiap anak bangsa, 

dan prestasi ialah ukuran yang perlu dipertimbangkan dari setiap 

pendidikan. Orangtua pasti menginginkan anak mereka berprestasi di 

sekolah. Kegagalan atau keberhasilan siswa dalam belajar bisa dilihat dari 

prestasi belajar siswa yang dicapai. Prestasi belajar merupakan tolak ukur 

keberhasilan pencapaian siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran 

selama waktu yang telah ditentukan bersama. Siswa dapat dikatakan 

berhasil pembelajarannya apabila memperoleh nilai atau prestasi 

pencapaian memuaskan dan baik. 

Menurun dan meningkatnya prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh 

dua faktor. Pertama, faktor individual yaitu faktor yang ada pada diri 

individu siswa, yang diantaranya adalah faktor gen, kecerdasan, dan 

kepribadian. Kedua, faktor sosial yaitu faktor yang ada di luar individual 

siswa, yang diantaranya adalah faktor keluarga, guru, teman, lingkungan, 

dan motivasi belajar.1 

Anak dilahirkan dengan membawa bakat-bakat tertentu. Bakat ini 

dapat diumpamakan sebagai bibit kesanggupan atau bibit kemungkinan 

                                                           
1 M.Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan ( Jakarta: Remaja Karya, 1985), hlm. 101-102. 
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yang terkandung dalam diri anak.2 Ketika orangtua dari anak memiliki 

latar kecerdasan, begitupun anaknya akan mengikuti. Anak memiliki 

kelebihan bakat tertentu, terkadang juga orangtua menurunkan bakat 

tersebut. 

Faktor kepribadian merujuk pada pemikiran, emosi, dan prilaku 

tersendiri yang menggambarkan cara siswa menyesuaikan diri dengan 

lingkungan.3 Kepribadian adalah sesuatu yang ada dalam diri siswa baik 

berupa sifat ataupun tingkah laku. Siswa yang mempunyai sifat egois 

biasanya akan dijauhi oleh teman-temannya, hal tersebut juga akan 

menjadi penghambat dalam meraih prestasi.  

Pengaruh lingkungan dapat dikatakan positif bilamana lingkungan 

itu dapat memberikan motivasi atau rangsangan siswa untuk melakukan 

hal-hal positif. Sebaliknya, pengaruh lingkungan dikatakan negatif jika 

keadaan sekitar siswa tidak memberikan pengaruh baik atau malah 

merusak. Dampak dari pergaulan nantinya akan berpengaruh pada prestasi 

belajar siswa. Siswa bergaul dengan teman berperilaku baik akan 

berpengaruh positif terhadap prestasi belajarnya, sebaliknya apabila siswa 

bergaul dengan siswa yang berlaku tidak baik maka ada pengaruh negatif 

terhadap prestasi belajar siswa itu sendiri.  

Kondisi lingkungan belajar sangat menentukan kelancaran proses 

pembelajaran di sekolah. Jika lingkungan belajar sangat mendukung, maka 

siswa pun akan lebih bersemangat dalam proses pembelajaran.  

                                                           
2 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009 ), 

hlm. 27. 
3 John.W.Santrock, Psikologi Pendidikan ( Jakarta: Salemba Humanika, 2009), hlm. 177. 
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Misalnya suasana aman dan nyaman sehingga siswa mampu 

meresapi apa yang diajarkan oleh gurunya dan sebaliknya jika kondisi 

lingkungan kurang mendukung dalam proses pembelajaran maka siswa 

akan merasa tidak nyaman dan hal tersebut berdampak pada prestasi 

belajar  siswa.  Kondisi ini mengakibatkan siswa hanya sekedar berangkat 

sekolah untuk mendengarkan materi yang diajarkan oleh guru tanpa 

memahami ilmu yang diberikan sehingga menimbulkan prestasi belajar 

siswa yang rendah.  

Masalah lainnya yang muncul yaitu perbedaan sarana dan 

prasarana pendidikan, jarak tempat tinggal ke sekolah, kurangnya sarana 

dan prasarana belajar di dalam sekolah. Misalnya cara mengajar guru 

kurang bervariasi, suasana di sekolah kurang kondusif untuk belajar 

karena dekat dengan mall, jalan raya atau tempat  hiburan lainnya, terlalu 

banyak kegiatan organisasi sekolah sehingga sering tidak masuk sekolah, 

dan sebagainya. 

Di era ini banyak lingkungan pendidikan yang menyediakan 

lembaga-lembaga yang menawarkan fasilitas untuk mendapatkan prestasi 

tinggi, diantaranya adalah lembaga kursus, lembaga sekolah dengan 

program fullday school, sekolah terpadu, pondok pesantren, dan 

sebagainya.  

Dari beberapa lembaga yang penulis sebutkan di atas, diyakini 

lebih mampu mendongkrak prestasi belajar siswa bila dibandingkan 

dengan lingkungan keluarga, hal itu disebabkan oleh banyak faktor yang 

mempengaruhi. 
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Lingkungan pendidikan dibagi menjadi dua : 

1. Lingkungan sekitar, yaitu segala keadaan : benda, orang, serta 

kejadian atau peristiwa di sekeliling siswa. Meskipun tidak 

dirancang sebagai alat pendidikan, keadan-keadan tersebut 

mempunyai pengaruh terhadap pendidikan, baik positif 

maupun negatif. 

2. Pusat-pusat pendidikan, yaitu tempat, organisasi, dan kumpulan 

manusia yang dirancang sebagai sarana pendidikan.4 

Sebagai contoh, siswa yang berada pada lingkungan pesantren, 

secara tidak langsung pola hidup santri yang tinggal di pesantren akan 

mempengaruhi prestasi belajarnya, setidaknya perubahan akhlak dan 

pengertian ilmu agama akan diperolehnya. Pesantren merupakan lembaga 

pendidikan dan pengajaran agama, umumnya dengan cara nonklasikal, di 

mana seorang kyai mengajarkan ilmu agama Islam kepada santri-santri 

berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh Ulama Abad 

pertengahan, dan para santrinya biasanya tinggal di pondok (asrama) 

dalam pesantren.5  

Pesantren juga dapat dipahami sebagai lembaga pendidikan 

tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, 

dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral 

keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari.  

                                                           
4 Hery Noer Aly, Ilmu Pendidikan Islam, (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999) Cet. ke-2, hlm. 

209. 
5 Sudjono Prasodjo, Profil Pesantren, (Jakarta: LP3S, 1982), hlm. 6.  
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Sistem pondok pesantren selalu diselenggarakan dalam bentuk 

asrama atau kompleks asrama dimana santri mendapatkan pendidikan 

dalam suatu situasi lingkungan sosial keagamaan yang kuat dengan ilmu 

pengetahuan agama yang dilengkapi dengan atau tanpa ilmu pengetahuan 

umum. Ilmu pengetahuan agama yang diajarkan itu sangat bergantung 

pada kegemaran atau keahlian kyai yang bersangkutan. Para santri juga 

didisiplinkan dalam mengamalkan ibadah sehari-hari, sehingga dalam segi 

practical religion nampak lebih menonjol.6  

Mengusahakan lingkungan baik sangat diperlukan dalam proses 

pendidikan siswa, karena keadaaan suatu lingkungan sangat berpengaruh 

terhadap proses perkembanganya. Semakin baik lingkungan yang 

ditempati siswa tersebut, semakin baik pula proses pendidikanya.  

Keberadaan siswa di MTs Al Amiriyah bila dilihat dari sisi tempat 

tinggalnya dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu siswa yang tinggal di 

pesantren dan siswa yang tinggal di luar pesantren atau tinggal bersama 

orangtuanya.  

Siswa yang tinggal di pesantren kebanyakan baru pertama kalinya 

menetap di luar keluarganya dan desanya dengan waktu relatif agak lama. 

Dengan berdiri sendiri mereka harus mengatur persediaan dan penggunaan 

segala macam keperluan yang ada. Dengan menetap di pesantren siswa 

mampu berkenalan dengan anak-anak dari beberapa daerah, semuanya itu 

                                                           
6 Arifin, Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum), (Jakarta : Radar Jaya Offset, 1993), Cet. 

ke-2, hlm. 242. 
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merupakan unsur yang sangat penting dalam pengembangan kepribadian  

dan kedewasaan siswa tersebut.7  

Siswa tinggal di pesantren tentu mempunyai lingkungan belajar 

berbeda dengan siswa yang tinggal dirumah sendiri. Cara orang tua 

mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi 

keluarga, pengertian orang tua, latar belakang kebudayaan siswa yang 

tinggal di pesantren tentu berbeda dengan siswa yang tinggal di rumah 

sendiri.  

Siswa yang tinggal di luar pesantren yang penulis maksud di sini 

adalah siswa itu tinggal bersama orang tuanya. Keluarga merupakan agen 

sosialisasi primer. Seorang bayi menemukan ibunya sebagai orang yang 

pertama kali memeluk, membelai dan mengasihinya secara fisik. Pelukan 

belaian dan kasih secara fisik ini merupakan pelajaran pertama yang 

dipero-lehnya tentang aspek afeksi-emosional dari kehidupan. Pelajaran 

berikutnya adalah seperti nilai, norma, sikap dan harapan diterima dari 

keluarga seiring dengan berjalanya waktu, berkaitan dengan pertambahan 

usia.8  

Keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama yang sangat 

penting membentuk kepribadian siswa, karena di dalam keluarga siswa 

pertama kali berkenalan dengan nilai dan norma. Pendidikan keluarga 

                                                           
7 Karel A. Steenbrink, Pesantren Madrasah Sekolah Pendidikan Islam Dalam Kurun Moderen 

(Jakarta: Dharma Aksara Perkasa, 1986 ), hlm. 18-19. 
8 Damsar,  Pengantar Sosiologi Pendidikan ( Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2011), hlm. 

70. 
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memberikan pengetahuan dan ketrampilan dasar, agama dan kepercayaan, 

nilai-nilai moral, norma sosial dan pandangan hidup yang diperlukan siswa  

untuk dapat berperan dalam keluarga dan dalam masyarakat.9  

Melalui perbedaan tempat tinggal tersebut, penulis mencoba untuk 

mencari perbedaan tentang pestasi belajar siswa melalui nilai rapor dengan 

mengambil 5 mata pelajaran keagamaan, yakni Al Qur’an Hadits, Aqidah 

Akhlak, Fiqih, SKI, dan Bahasa Arab. Disebabkan karena adanya 

perbedaan tempat tinggal siswa MTs Al Amiriyah, yaitu sebagian ada 

yang bertempat tinggal di pondok pesantren dan sebagian lagi ada yang 

bertempat tinggal di rumah atau bersama keluarga.  

Dari dua tempat tinggal berbeda telah menyatu dalam lingkungan 

pendidikan yang sama yaitu di MTs Al Amiriyah, bertempat di desa 

Belun, kecamatan Temayang, kabupaten Bojonegoro. Berangkat dari dua 

hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul : “Studi 

Komparasi Prestasi Belajar Keagamaan Siswa yang Bertempat Tinggal di 

Pesantren dan di Luar Pesantren Pada MTs Al Amiriyah Bojonegoro” 

pada Tahun Ajaran 2016/2017. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

                                                           
9 Nur Ahid, Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Islam ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010 ), 

hlm.100. 
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1. Bagaimana prestasi belajar siswa yang bertempat tinggal di pesantren 

pada MTs Al Amiriyah Bojonegoro tahun ajaran 2016/2017?  

2. Bagaimana prestasi belajar siswa yang bertempat tinggal di luar 

pesantren pada MTs Al Amiriyah Bojonegoro tahun ajaran 2016/2017? 

3. Adakah perbedaan prestasi belajar siswa yang bertempat tinggal di 

pesantren dengan yang tinggal di luar pesantren pada MTs Al 

Amiriyah Bojonegoro tahun ajaran 2016/2017?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang 

hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui prestasi belajar siswa yang bertempat tinggal di 

pesantren pada MTs Al Amiriyah Bojonegoro tahun ajaran 2016/2017. 

2. Untuk mengetahui prestasi belajar siswa yang bertempat tinggal di luar 

pesantren pada MTs Al Amiriyah Bojonegoro tahun ajaran 2016/2017. 

3. Untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar siswa yang bertempat 

tinggal di pesantren dengan yang tinggal di luar pesantren pada MTs 

Al Amiriyah Bojonegoro tahun ajaran 2016/2017.  
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D. Manfaat Penelitian 

Dalam setiap penelitian selalu dapat memberi kegunaan atau 

kemanfaatan bagi peneliti, orang lain dan ilmu pengetahuan. Manfaat atau 

sumbangan yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Bagi Sekolah 

Diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan dalam 

meningkatkan mutu pendidikan yang berkaitan dengan faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar. 

2. Bagi Guru 

Diharapkan dapat dijadikan masukan tentang pentingnya mengetahui 

faktor eksternal siswa khususnya lingkungan belajar siswa untuk 

meningkatkan prestasi belajar. 

3. Bagi Orang Tua 

Diharapkan dapat dijadikan masukan untuk menciptakan suasana 

lingkungan belajar siswa yang baik agar prestasi belajar siswa dapat 

lebih baik lagi. 

4. Bagi Peneliti 

Diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana untuk melatih diri dalam 

dunia pendidikan.  

 

E. Asumsi Penelitian  

Mengusahakan adanya lingkungan baik sangat diperlukan untuk 

kenyamanan belajar, serta peningkatan prestasi yang peroleh siswa. Pada 
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siswa MTS Al Amiriyah, mempunyai lingkungan tempat tinggal yang 

bervariasi. Ada yang tinggal di pesantren dan ada juga yang tinggal di luar 

pesantren atau di rumah bersama orangtuanya. Jadi lingkungan belajarnya 

pun ada dua, yaitu lingkungan belajar di pesantren dan lingkungan belajar 

di rumah bersama orangtua dan keluarga. 

Lingkungan pesantren pastinya memiliki cara dan sistem 

pembelajaran tersendiri, terlepas dari bagaimana cara pembelajaran di 

sekolah / madrasah pada umumnya. Siswa yang tinggal di pesantren juga 

memiliki kegiatan yang berbeda dengan siswa yang tinggal di luar 

pesantren atau di rumah bersama orangtuanya. Pada pesantren biasanya 

memiliki segudang kegiatan atau rutinitas menyibukkan, dalam hal ini 

tentunya siswa yang tinggal di pesantren memiliki pengaturan waktu 

tersendiri untuk belajar agar dapat memperoleh prestasi belajar yang baik. 

Begitupun dengan siswa yang tinggal di luar pesantren atau bersama 

orangtuanya, rutinitas di rumah bersama keluarga yang berbeda-beda dari 

setiap keluarga pastinya juga mempengaruhi pola belajar serta hasil 

prestasi yang diperoleh seorang siswa. 

Berangkat dari faktor yang melatarbelakangi para siswa, jelas 

adanya perbedaan yang dihasilkan pada prestasi belajar masing-masing 

siswa, entah seberapa signifikannya perbedaan tersebut. Berhubungan 

dengan kondisi lingkungan tempat tinggal yang ada dikeseharian siswa 

seperti ini, maka penulis meneliti tentang bagaimana perbedaan yang 

dihasilkan dari kedua tempat tinggal yang berbeda tersebut. Penelitian ini 
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dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana perbedaan prestasi siswa dari 

nilai rapor mata pelajaran keagamaan, yakni Al Qur’an Hadits, Aqidah 

Akhlak, Fiqih, SKI, dan Bahasa Arab. Pada akhirnya sedikit banyak akan 

terlihat bagaimana perbedaan yang dihasilkan dari penghitungan nilai 

rapor tersebut. 

 

F. Batasan Istilah 

a. Studi Komparasi  

Kata  studi  berasal  dari  bahasa  inggris  “study” yang  berarti  

proses mempelajari sesuatu yang dilakukan melalui penyelidikan atau 

penelitian. Sedangkan  komparasi  juga  berasal  dari  bahasa  Inggris  

“comparasion” yang  berarti  perbandingan  untuk  menemukan  

persamaan  dan  perbedaan tentang  benda,  ide,  kritik  terhadap  

orang,  kelompok  terhadap  sesuatu  ide atau suatu prosedur kerja.10  

Jadi   yang   dimaksud   studi   komparasi adalah   studi   yang   

mencakup penelitian  yang  berusaha  menemukan  perbandingan  

tentang suatu benda, orang, peristiwa, atau ide penelitian. Dalam 

penelitian ini diadakan pemilihan perbedaan atau perbandingan tingkat 

prestasi belajar antara siswa yang bertempat tinggal di pesantren 

dengan siswa yang tinggal di luar pesantren atau bersama orang 

tuanya. Untuk mengetahui perbedaan tersebut, peneliti mencari 

perbedaan melalui nilai rapor pada tahun ajaran 2016/2017.  

                                                           
10  Anas Sudjiono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 

273. 
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b. Prestasi Belajar Keagamaan  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prestasi mempunyai 

arti suatu hasil yang telah dicapai (dari yang telah dilakukan dan 

dikerjakan, dsb).11  

Belajar menurut kamus bahasa inggris disebut learning, yang 

didefinisikan sebagai perubahan yang relatif berlangsung lama pada 

perilaku yang diperoleh kemudian melalui pengalaman-pengalaman. 

Sedangkan menurut Cronbach yang dikemukakan oleh Fadhillah 

Suralaga, dkk, mengartikan belajar sebagai proses perubahan tingkah 

laku sebagai hasil dari pengalaman. James Whittaker memberikan 

definisi yang lebih konkret, yang mana belajar diartikan sebagai proses 

dimana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau 

pengalaman.12  

Agama adalah ajaran sistem yang mengatur tata keimanan 

(kepercayaan dan kepribadian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta 

tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia 

dengan lingkungannya).13 Menurut Prof. Abdul Wahab Khallaf, agama 

dapat diartikan sebagai satuan  aqidah  hukum  dari  undang-undang 

yang telah disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur   hubungan 

                                                           
11 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2005), hlm. 700. 
12 Fadhillah, dkk. Psikologi Pendidikan, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), Cet.1, hlm. 62. 
13 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001) hlm. 12. 
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manusia dengan Tuhannya (hubungan horizontal). Keagamaan adalah 

yang berhubungan dengan agama.14 Disisni penulis mengambil 

pemaknaan nilai keagamaan siswa melalui 5 mata pelajaran, yakni Al 

Qur’an Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih, SKI, dan Bahasa Arab. 

Dengan demikian, prestasi belajar keagamaan adalah hasil 

belajar dari mata pelajaran keagamaan yang didapatkan siswa dari 

usahanya. Baik dan buruk suatu prestasi belajar, tergantung pada usaha 

yang dilakukan siswa tersebut. Siswa akan disebut berprestasi apabila 

mampu menunjukan nilai-nilai keberhasilan dalam belajarnya. 

Kaitanya dengan penelitian ini, penulis mengartikan prestasi belajar 

keagaman sebagai hasil yang diperoleh siswa berupa angka atau nilai 

setelah dilakukanya evaluasi pada mata pelajaran keagamaan, yang 

mana angka atau nilai tersebut tertuang dalam bentuk nilai rapor pada 

tahun ajaran 2016/2017.  

 

c. Lingkungan atau Tempat Tinggal, Pesantren dan Luar Pesantren 

Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada disekitar atau 

di sekeliling anak didik. Lingkungan ada yang membagi menurut 

wujudnya dan ada pula yang membagi dan menggolongkannya ke 

dalam lingkungan pendidikan.15 

                                                           
14 Abdul  Wahab  Khallaf,  Kaidah-kaidah  Hukum  Islam, (Bandung:  Risalah,  2003),  hlm. 139. 
15 H. M. Alisuf Sabri, Pengantar Ilmu Pendidikan, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), hlm. 19. 
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Pesantren  adalah  asrama  tempat  santri  atau  tempat  para 

siswa belajar mengaji dan mondok.16 Pesantren merupakan suatu 

lembaga pendidikan Islam  yang didalamnya terdapat seorang kyai 

(pendidik) yang mengajar dan mendidik para santri (siswa) dengan 

sarana masjid yang digunakan untuk menyelenggarakan  pendidikan  

tersebut  serta  didukung  adanya pondok sebagai tempat tinggal para 

santri.17 

Adapun yang dimaksud luar pesantren dalam penelitian ini 

adalah rumah-rumah yang merupakan tempat tinggal keluarga. Dalam 

pandangan Antropologi,  keluarga  adalah  kesatuan sosial  terkecil  

yang  dimiliki oleh manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai 

tempat  tinggal dan ditandai oleh kerja sama ekonomi, berkembang, 

mendidik,  melindungi, merawat, dan sebagainya.18  

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi 

3 bagian, yakni bagian awal, bagian isi, serta bagian akhir yang masing-

masing diuraikan sebagai berikut : 

a. Bagian Awal

16  Depdiknas, op.cit, hlm. 866. 
17 Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan 

Pelembagaan, (Jakarta: Raja Gravindo Persada ,2001 ), cet 4, hlm. 24. 
18  Wahyu, Wawasan Ilmu Sosial Dasar, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hlm. 57. 
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Meliputi sampul depan, sampul dalam, lembar persetujuan 

pembimbing, lembar pengesahan, motto dan persembahan, pernyataan 

keaslian tulisan, abstrak, kata pengantar, daftar tabel, daftar gambar 

dan daftar lampiran. 

b. Bagian Isi 

a) Bab I Pendahuluan. Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, asumsi penelitian, 

batasan istilah dan sistematika penulisan. 

b) Bab II Kajian Pustaka. Berisi kata-kata kunci dari judul penelitian 

yang meliputi makna dari prestasi belajar, lingkungan belajar atau 

tempat tinggal, lingkungan pesantren, dan lingkungan di luar 

pesantren atau keluarga. Serta penelitian yang relevan. 

c) Bab III Metode Penelitian. Berisi tentang jenis penelitian, lokasi 

penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data, hipotesa 

penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 

d) Bab IV Hasil Penelitian. Berisi penyajian dan analisa data dari 

hasil penelitian yang didapatkan selama proses penelitian 

berlangsung.  

c. Bagian Akhir 

Berisi penutup yang menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran-

saran dalam penelitian. Dan diakhir skripsi ini, penulis menyertakan 

daftar pustaka, lampiran-lampiran, serta data-data yang menunjang 

lainnya.  


