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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Konteks Penelitian 

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan berbagai potensi. Mengingat 

manusia memiliki potensi yang sangat berharga, maka manusia harus memiliki 

bekal pendidikan. Melalui pendidikan manusia dapat memperoleh ilmu yang 

bermanfaat, karena dengan ilmu maka Allah SWT akan mengangkat derajat 

kita, ilmu juga merupakan kunci untuk membuka pintu kebaikan dan 

kesuksesan. 

Hal utama yang dijadikan untuk mencapai kemajuan suatu bangsa adalah 

pendidikan. Pendidikan yang semakin berkualitas pada suatu bangsa maka 

akan memeberikan efek positif bagi kemajuan bangsa dan negara itu sendiri. 

Selain itu pendidikan merupakan proses yang bertujuan untuk mengembangkan 

sikap, tingkahlaku dan membantu dalam pembentukkan karakter serta 

mencerdaskan setiap individu. 

Pada dasarnya pendidikan dapat memberikan pengetahuan tentang 

manusia itu sendiri dan tempat mereka hidup. Menurut Ki Hajar Dewantara 

dalam Husaini Usman, pendidikan adalah daya upaya memajukan 

bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intellect) dan 

tubuh anak.1 

                                                             
1 Husaini Usman, Manajemen: Teori Praktik dan Riset Pendidikan Edisi 4, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2013), hal. 13 
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Pendidikan dapat diperoleh dari mana saja, salah satunya melalui 

sekolahan, karena sekolah merupakan sebuah lembaga pendidikan yang telah 

dirancang sepenuhnya untuk melakukan proses pembelajaran bagi para peserta 

didik. Pada pengelolaan lembaga pendidikan terdapat beberapa unsur- unsur 

yang menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah, salah satunya yaitu sarana 

dan prasarana sekolah berupa perpustakaan sekolah. Perpustakaan sebagai 

bagian dari lembaga pendidikan dan penyedia informasi akan memiliki kinerja 

yang baik apabila didukung dengan manajemen yang memadai, sehingga 

seluruh aktivitas lembaga pendidikan akan mengarah pada upaya pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan. 

Manajemen adalah segenap proses  penyelenggaraan dalam setiap usaha 

kerjasama sekelompok manusiauntuk mencapai tujuan, dilakukan oleh 

individu-individu yang menyumbangkan upanyanya yang terbaik melalui 

tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya.2 Manajemen merupakan 

sebuah kegiatan, orang yang melakukannya disebut sebagai manajer. Dalam 

proses manajemen terdapat fungsi-fungsi pokok yaitu perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), penggerakkan atau pelaksanaan (actuating), 

dan pengawasan (contolling). Oleh karena itu George R. Terry mengatakan 

bahwa manajemen merupakan proses yang terdiri atas tindakan-tindakan 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengendalian yang 

                                                             
2 Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, Manajemen Pendidikan, (Yogyakarta: Aditya 

Media, 2008), hal. 3 
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dilakukan untuk menetukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan 

melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.3 

Untuk mengelola sebuah perpustakaan diperlukan kemampuan manajemen 

yang baik, agar arah kegiatan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 

Kemampuan manajemen itu juga diperlukan untuk menjaga keseimbangan 

tujuan-tujuan yang berbeda dan mampu dilaksanakan secara efektif dan 

efisien.4 

Sedangkan perpustakaan menurut Ibrahim Bafadal merupakan suatu unit 

kerja dari suatu badan atau lembaga tertentu yang mengelola bahan-bahan 

pustaka, baik berupa buku maupun bukan berupa buku (non book material) 

yang diatur secara sistematis menurut aturan tertentu sehingga dapat 

dipergunakan sebagai sumber informasi oleh setiap pemakainya.5  

Perpustakaan dengan pengelolaan yang baik dan lengkap memungkinkan 

peserta didik untuk lebih mengembangkan dan mendalami pengetahuan yang 

diperolehnya di kelas melalui belajar mandiri baik pada waktu-waktu kosong di 

sekolah maupun di rumah. Di samping itu, juga memungkinkan pendidik untuk 

mengembangkan pengetahuan secara mandiri dan juga dapat memberikan 

materi mengajar dengan metode bervariasi. 

Pengelolaan perpustakaan yang baik mempunyai rasa ketertarikan peserta 

didik untuk membaca dan juga dapat mengajak peserta didik untuk membaca 

buku-buku yang menarik diperpustakakan. Dengan membaca segala sesuatu 

                                                             
3 George Terry, Prinsip-Prinsip Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hal. 9 
4  Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: Rosdakarya,2007), hal.  52  
5 Ibrahim Bafadal, Pengelolaan Perpustakaan Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 

hal. 3. 
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yang belum diketahui maka akan dapat menambah pengetahuan. Segala macam 

buku akan meberikan manfaat bagi pembacanya. Buku merupakan alat bantu 

manusia untuk belajar sejak saat mulai dapat membaca, memasuki bangku 

sekolah hingga bekerja. Oleh karena, itu, perpustakaan selalu dikaitkan dengan 

buku, sedangkan buku dikaitkan dengan kegiatan belajar.  

Sesuai yang termuat dalam Surah Al-Alaq ayat 1- 5 :  

 الَِّذْي َعلََّم بِاْلَقَلِم  اِقْ رَْأَوَربَُّك ْاالَْكَرُم  ْن َعَلِق َخَلَق ْااِلْنَساَن مِ  اِقْ رَأْبِاْسِم َرْبَك الَِّذْي َخَلَق 

ْنَساَن َماَلَْ يَ ْعَلْم   َعلََّم ااْلِ

Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan (1) 

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah (2) Bacalah, 

dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah (3) Yang mengajar (manusia) 

dengan perantaraan kalam (4) Dia mengajarkan kepada manusia apa 

yang tidak diketahuinya (5)”.6 

Berdasarkan ayat di atas menunjukan bahwa bagaimana Allah SWT telah 

mengutamakan kewajiban membaca bagi hamba-hambaNya, karena dengan 

membaca setiap manusia dapat mempelajari sesuatu yang tidak diketahuinya, 

dan dengan membaca seseorang dapat memperoleh informasi yang bermanfaat 

baginya.  

Manajemen perpustakaan merupakan salah satu kajian tentang apa dan 

bagaimana cara-cara yang dapat dilakukan, baik melalui teori dan praktik agar 

                                                             
6 Latief Awaludin, Ummul Mukminin (Al-qur’an dan Terjemah untuk Wanita), (Jakarta: 

Wali Pustaka, 2010), hal. 551. 
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perpustakaan dapat dikelola dengan berdaya guna dan berhasil guna, sehingga 

keberadaanya di tengah-tengah masyarakat mampu menyeleksi, menghimpun, 

mengolah, memelihara sumber informasi, memberdayakan dengan 

memberikan layanan serta nilai tambah bagi mereka yang membutuhkannya.7 

Topandi H. Ismail dalam Dian Sinaga menyatakan fungsi efektif 

perpustakaan sekolah, yaitu perpustakaan diharapkan mampu menghimpun dan 

mengembangkan serta menyuburkan minat baca siswa.8 Membaca merupakan 

salah satu tindakan yang tepat dalam mencerdaskan generasi muda, agar 

tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dengan memperluas 

pengetahuan melalui bahan pustaka atau bahan bacaan.  

Minat membaca adalah sikap positif dan adanya rasa ketertarikan dalam 

diri anak terhadap aktivitas membaca meliputi kesenangan membaca dan 

tertarik buku bacaan. Sedangkan menurut Dian Sinaga, minat baca merupakan 

hasil prosesi proses sosial budaya, yang berarti bahwa minat baca tidak akan 

tumbuh dengan sendirinya secara alami melainkan membutuhkan suatu binaan 

yang positif agar dapat tumbuh. Oleh karena itu minat baca siswa sendiri 

memerlukan adanya pembinaan melalui program atau kegiatan yang diadakan 

oleh pihak sekolah agar dapat tumbuh dan berkembang.9 

Dalam pengembangan misi perpustakaan sekolah, pustakawan sebagai 

pengelola perpustakaan sekolah harus berusaha dengan sangat maksimal dalam 

                                                             
7 Sutarno NS, Manajemen Perpustakaan: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Sagung 

Seto, 2006), hal.  4. 
8 Dian Sinaga, Mengelola Perpustakaan Sekolah, (Bandung : Bejana, 2011), hal. 94. 
9 Ibid., hal. 95. 
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membina kemampuan membaca para peserta didik. Sehingga, pada diri mereka 

tertanam sifat dan sikap serta kebiasaan senang membaca.   

Dalam menunjang berbagai kegiatan tersebut maka sekolah perlu 

memperhatikan keadaan dan fasilitas yang ada di perpustakaan, karena sampai 

sejauh ini tidak semua pengguna jasa perpustakaan mendapatkan fasilitas dan 

layanan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, hal ini perlu menjadi 

peringatan bagi segenap pihak untuk membenahi dan mengembangkan 

perpustakaan.  

Pengelolaan perpustakaan sekolah yang kurang optimal oleh sekolah 

disebabkan karena pelayanan perpustakaan sekolah belum memuaskan para 

pemakai jasa perpustakaan, pengguna perpustakaan belum memanfaatkan 

perpustakaan secara maksimal, dan minat baca peserta didik yang masih 

kurang untuk membaca buku di perpustakaan sekolah. 

Menurut pengamatan peneliti, fenomena yang terjadi masih banyak 

sekolah yang kurang memperhatikan pengelolaan perpustakaan. Oleh karena 

itu pengelolaan perpustakaan yang baik sangat mempengaruhi minat baca 

peserta didik. Sebagaimana perpustakaan adalah tempat membaca buku-buku 

dan memperluas pengetahuan serta memperdalam pengetahuan yang 

diperlukan dalam pelaksanaan perpustakaan. Di dalam menyelesaikan tugas-

tugas pembelajaran peserta didik di SMAN 2 Trenggalek juga dapat 

membangun kultur akademik.  

Oleh karena itu peserta didik mempunyai minat baca jika pengelolaan 

perpustakaan di sekolah tersebut sesuai dengan standar pengelolaannya. 



7 
 

 

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul 

“Manajemen Perpustakaan dalam Meningkatkan Minat Baca Peserta Didik di 

SMAN 2 Trenggalek.” 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka peneliti menentukan fokus 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengorganisasian perpustakaan di SMAN 2 Trenggalek? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat manajemen perpustakaan 

dalam meningkatkan minat baca peserta didik di SMAN 2 Trenggalek? 

3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan manajemen perpustakaan dalam 

meningkatkan minat baca peserta didik di SMAN 2 Trenggalek?  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka dapat diketahui tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengorganisasian perpustakaan di SMAN 2 Trenggalek. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat manajemen 

perpustakaan dalam meningkatkan minat baca peserta didik di SMAN 2 

Trenggalek. 

3. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan manajemen perpustakaan 

dalam meningkatkan minat baca peserta didik di SMAN 2 Trenggalek. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara 

teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang 

nyata dalam memberikan kontribusi sebagai salah satu rujukan upaya 

memahami secara lebih jauh tentang setrategi manajemen perpustakaan 

dalam rangka meningkatkan minat baca peserta didik. 

b. Dapat memperkaya pengetahuan dalam dunia ilmu perpustakaan. 

c. Diharapkan menjadi sumber informasi bagi pengembangan penelitian 

selanjutnya mengenai manajemen perpustakaan di sekolah.  

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Lembaga 

Hasil penelitian diharapakan berguna dan dapat menjadi masukan 

bagi kepala sekolah, pendidik dan pustakawan untuk memberi motivasi 

kepada siswa agar meningkatkan minat bacanya. 

b. Bagi kepala sekolah  

Dapat memberi masukan dan bahan pertimbangan bagi Kepala 

SMAN 2 Trenggalek dalam pemikiran dan evaluasi tentang pengololaan 

perpustakaan. 
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c. Bagi pustakawan 

Dapat memberi masukan dan bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan manajemen perpustakaan untuk mencapai standar mutu 

yang lebih tinggi, serta dapat memberikan motivasi untuk meningkatkan 

kinerja pelayanannya sehingga menunjukkan kualitas yang lebih baik. 

d.  Bagi IAIN Tulungagung  

Dapat memperkaya koleksi hasil penelitian mahasiswa yang 

memungkinkan untuk dikaji lebih lanjut. 

e.  Bagi peneliti  

Dapat memberikan pengalaman dan memperluas wawasan 

pengetahuan serta meningkatkan keterampilan peneliti kaitannya dengan 

manajemen perpustakaan, khususnya strategi perpustakaan sekolah 

dalam rangka meningkatkan minat baca peserta didik. 

f. Bagi peneliti selanjutnya 

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan 

lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis. 

E. Penegasan Istilah 

Mengingat masalah-masalah yang berkaitan dengan manajemen 

perpustakaan cukup luas, selain itu untuk mempermudah pemahaman dan 

menghindari multitafsir terhadap fokus dan judul penelitian maka perlu adanya 

penegasan istilah. Dalam penelitian yang berjudul “Manajemen Perpustakaan 

dalam Meningkatkan Minat Baca Peserta Didik di SMAN 2 Trenggalek”, 
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istilah yang mengarah pada fokus penelitian akan diidefinisikan secara 

konseptual dan operasional sebagai berikut: 

1. Penegasan Konseptual 

a. Manajemen perpustakaan 

Manajemen berasal dari Bahasa Latin, yaitu dari asal kata manus 

yang berarti tangan dan agree (melakukan). Kata-kata itu digabung 

menjadi managere yang artinya menangani. Managere diterjemahkan ke 

dalam Bahasa Inggris to manage (kata kerja), management (kata benda), 

dan manager untuk orang yang melakukannya. Management 

diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi manajemen 

(pengelolaan).10 Manajemen adalah proses perencanaan, 

pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi upaya anggota suatu 

organisasi dengan menggunakan sumber daya lainnya dalam mencapai 

tujuan organisasi yang telah ditetapkan.11 

Dengan menerapkan definisi manajemen tersebut pada usaha 

pendidikan yang terjadi di dalam organisasi, maka definisi dari 

manajemen pendidikan adalah suatu rangkaian atau rangkaian kegiatan 

yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia 

yang tergabung dalam organisasi pendidikan, untuk mencapai tujuan 

pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya, agar efektif dan efisien.12 

                                                             
10 Husaini Usman, Manajemen: Teori Praktik dan Riset Pendidikan Edisi 4.., hal. 6. 
11 S. Shoimatul Ula, Manajemen Pendidikan Efektif, (Cet. 1; Yogyakarta: Berlian, 2013), 

hal. 7. 
12 Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, Manajemen Pendidikan.., hal. 4 
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Sedangkan perpustakaan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia 

artinya tempat, gedung, ruang yang disediakan untuk pemeliharaan dan 

penggunaan koleksi buku dan sebagainya. Arti kedua dari perpustakaan 

yaitu koleksi buku, majalah, dan bahan kepustakaan lain yang disimpan 

untuk dibaca, dipelajari, dan dibicarakan.13 

Menurut Ibrahim Bafadal, perpustakaan merupakan suatu unit kerja 

dari suatu badan atau lembaga tertentu yang mengelola bahan-bahan 

pustaka, baik berupa buku maupun bukan berupa buku (non book 

material) yang diatur secara sistematis menurut aturan tertentu sehingga 

dapat dipergunakan sebagai sumber informasi oleh setiap pemakainya.14  

Setelah mengetahui pengertian manajemen dan perpustakaan maka 

dapat disimpulkan manajemen perpustakaan sekolah pada dasarnya 

adalah proses mengoptimalkan kontribusi manusia, material, anggaran 

untuk mencapai tujuan perpustakaan. Karena perpustakaan sekolah 

sebagai sub sistem dari sebuah organisasi, dalam hal ini tujuan 

perpustakaan sekolah harus terlebih dahulu didefinisikan secara jelas.  

b. Minat baca    

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Minat adalah kecenderungan 

hati yang tinggi terhadap sesuatu atau gairah atau keinginan.15 Minat 

                                                             
13 Pusat Bahasa Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, ( Jakarta: 

Gramedia, 2008), hal. 121.   
14 Ibrahim Bafadal, Pengelolaan Perpustakaan Sekolah.., hal. 3. 
15 Amran Chaniago, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 

744. 
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adalah kesenangan atau perhatian yang terus menerus terhadap suatu 

objek karena adanya pengharapan akan memperoleh manfaat.16  

Menurut Marksheffel dalam Ibrahim Bafadal “membaca merupakan 

kegiatan kompleks dan disengaja, dalam hal ini berupa proses berpikir 

yang didalamnya terdiri dari berbagai aksi pikir yang bekerja secara 

terpadu mengarah kepada satu tujuan yaitu memahami makna paparan 

tertulis secara keseluruhan”. Aksi pada waktu membaca pada waktu 

membaca tersebut berupa memperoleh pengetahuan dari simbul-simbul 

huruf atau gambar yang diamati, pemecahan masalah yang timbul serta 

menginterpretasikan simbul-simbul huruf atau gambar-gambar dan 

sebagainya.17 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa minat 

membaca adalah sikap positif dan adanya rasa ketertarikan dalam diri 

anak terhadap aktivitas membaca meliputi kesenangan membaca dan 

tertarik buku bacaan. Minat membaca juga merupakan kecenderungan 

pada suatu relatif tetap untuk diperhatikan dan mengingat secara terus-

menerus yang diikuti rasa senang untuk memperoleh suatu kepuasaan 

dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

c. Peserta didik 

Peserta didik menurut ketentuan umum Undang-Undang RI No. 20 

tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional yaitu peserta didik adalah 

anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui 

                                                             
16 Hartono, Manajemen Perpustakaan Sekolah, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hal. 

282. 
17 Ibrahim Bafadal, Pengelolaan Perpustakaan Sekolah.., hal. 193. 
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proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis 

pendidikan tertentu. 18 

Peserta didik adalah individu yang memiliki kepribadian, tujuan, 

cita-cita hidup dan potensi diri, oleh karena itu tudak dapat diperlakukan 

semena-mena. Peserta didik adlah seseorang yang memiliki pilihan untuk 

menuntut ilmu sesuai dengan cita-citadan harapan masa depannya. 19 

Jadi, peserta didik adalah orang atau individu yang mendapatkan 

pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya 

agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta memiliki kepuasan 

dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh gurunya. 

2. Penegasan Operasional 

Proposal skripsi dengan judul “Manajemen Perpustakaan dalam 

Meningkatkan Minat Baca Peserta Didik di SMAN 2 Trenggalek” ini 

dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana manajemen yang dilakukan 

pihak sekolah khususnya bidang manajemen perpustakaan dalam 

meningkatkan minat baca peserta didik di SMAN 2 Trenggalek. Dalam 

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan evaluasi terhadap 

program dan sistem yang dilaksanakan. 

F. Sistematika Pembahasan 

Kerangka dan sistematika penulisan proposal skripsi ini secara teknis 

mengacu pada buku pedoman penyusunan skripsi program strata satu (S1), 

yang menggunakan pendekatan kualitatif terdiri dari tiga bagian yaitu bagian 

                                                             
18 Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Beserta Penjelasannya, (Bandung: Cipta Umbara), hal. 25 
19 Eka Prihatin, Manajemen Peserta Didik, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 4 
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awal, bagian utama (inti) dan bagian akhir. Pertama bagian awal skripsi yang 

memuat beberapa halaman terletak pada sebelum halaman yang memiliki bab. 

Kedua bagian inti skripsi yang memuat tiga bab dengan sistematika penulisan 

disesuaikan pada karakteristik pendekatan penelitian kualitatif. Ketiga bagian 

akhir skripsi meliputi daftar rujukan.20 

Sistematika penulisan skripsi ini yaitu sesuai dengan penjabaran yang 

dimulai dengan bagian awal secara lengkap yang meliputi halaman sampul 

luar, halaman sampul dalam, dan daftar isi.  

Adapun sistematika penulian skripsi ini pada bagian utama (inti) terdiri 

dari beberapa bagian yaitu: 

BAB I Pendahuluan yang berisi tentang konteks penelitian, fokus 

penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan 

sistematika pembahasan. Dalam bagian ini secara umum pembahasannya berisi 

tentang latar belakang atau alasan secara teoritis dari sumber bacaan terpercaya 

dan keadaan realistis di lokasi penelitian. 

BAB II Kajian Pustaka, pada bagian ini peneliti menjelaskan deskripsi 

teori yang merupakan teori dan konsep dari pakar serta hasil penelitian 

terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian. Deskripsi teori dari penelitian 

ini menjelaskan tinjauan tentang manajemen perpustakan, tinjauan tentang 

minat baca, faktor penduukung dan penghambat manajemen perpustakaan, dan 

upaya dalam mengatasi hambatan manajemen perpustakaan.  

                                                             
20 Tim penyusun dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungangung, 

Pedoman Penyususnan Skripsi Program Strata Satu, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2017), 

hal. 26. 
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BAB II Metode Penelitian, pada bagian metode penelitian yang 

menguraikan tentang rancangan penelitian, kehadiran penelitian, lokasi 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, 

pengecekan keabsahan penelitian, dan tahap-tahap penelitian. Lebih jelasnya 

bab ini adalah penguraian tentang alasan penggunaan penelitian lapangan 

melalui pendekatan kualitatif.  

BAB IV Hasil Penelitian, terdiri dari deskripsi data dan temuan penelitian. 

BAB V Analisis Data dan Pembahasan Hasil Penelitian. 

BAB VI Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran serta Lampiran-

Lampiran. 

Bagian akhir roposal skripsi ini memuat tentang daftar rujukan dari teori-

teori yang mendukung kegiatan penelitian. 

  


