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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Kefitrahan agama bagi manusia menunjukan bahwa manusia tidak dapat 

melepaskan diri dari agama, karena agama merupakan kebutuhan fitrah manusia. 

Selama manusia memiliki perasaan takut dan cemas, selama itu pula manusia 

membutuhkan agama. Kebutuhan manusia akan agama tidak dapat digantikan 

dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang juga dapat memenuhi 

kebutuhan manusia dalam aspek material. Kebutuhan manusia akan materi tidak 

dapat menggantikan peran agama dalam kehidupan manusia. Masyarakat barat 

yang telah mencapai kemajuan material ternyata masih belum mampu memenuhi 

kebutuhan spiritualnya.
2
 

Ada beberapa argumen mengapa agama sangat dibutuhkan oleh manusia. 

Pertama, agama merupakan sumber kebenaran mutlak. Setiap penganut agama 

pasti mengakui kebenaran ajaran agama secara mutlak, terutama yang dinyatakan 

dalam kitab sucinya. Islam misalnya, sangat menjunjung tinggi kebenaran yang 

dinyatakan dalam Al-Quran, baik dalam hal ketuhanan (akidah) maupun 

kebenaran tentang berbagai aturan dan hukum. Kedua, agama sebagai sumber 

informasi tentang hal-hal yang gaib. Hanya agama yang dapat menjelaskan secara 

pasti masalah-masalah gaib seperti Tuhan, malaikat, surga, neraka, dan lain 

sebagainya. Informasi tentang hal ini selain dari agama tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya dan tidak boleh diyakini (diimani). Ketiga, 

                                                             
2
Marzuki, Pendidikan Agama Islam, Yogyakarta, Ombak (Anggota IKAPI), 2012, hlm. 

34 



2 

 

 

agama sebagai sumber ajaran moral. Agama melalui kitab sucinya dengan rinci 

menjelaskan mana yang baik dan buruk, benar dan salah, serta mana yang harus 

dilakukan dan mana yang ditinggalkan. Dengan menaati seluruh aturan agama, 

maka manusia akan bersikap dan berprilaku yang benar dan terhindar dari sikap 

dan prilaku tercela. Keempat, agama dapat memberikan nasihat yang sangat 

berharga bagi manusia baik dikala suka maupun duka.
3
 

Secara nasional, mata kuliah Pendidikan Agama Islam diberikan dengan 

bobot 2-3 SKS diperguruan tinggi negeri maupun swasta dan biasanya disajikan 

pada semester pertama. Kebanyakan PTN maupun PTS hanya menyajikan mata 

kuliah tersebut sebanyak dua SKS, sehingga nuansa pendidikan agama Islam 

diperguruan tinggi umum baik PTN maupun PTS tidak terasa sama sekali, kecuali 

kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di masjid kampusnya. Mahasiswa 

hanya sekadar dikenalkan  dengan materi PAI sebagai kelanjutan dari materi PAI 

yang  disajikan pada tingkat SLTA ke bawah.
4
 

Dari segi yuridis, kewajiban menyajikan materi PAI sebanyak 2-3 SKS 

tersebut berlaku bagi jurusan-jurusan umum dikalangan universitas Islam swasta. 

Namun, sebagai konsekuensi dari identitas universitas Islam swasta sekaligus 

sebagai pembeda dari universitas yang lainnya, rektor universitas Islam swasta 

dapat mengambil kebijakan untuk meningkatkan pelaksanaan mata kuliah PAI 

maupun proses pendalamannya pada jurusan-jurusan umum disemua fakultas baik 

melalui kegiatan intrakulikuler maupun ekstrakulikuler. Sebagai manager, rektor 

universitas Islam swasta perlu menggagas dan mengaktualisasikan bentuk-bentuk  
                                                             

3
Ibid., hlm 35 

 
4
 Mujamil Qomar, Dimensi Manajemen Pendidikan Islam, Emir, Erlangga, 2015, hlm. 

430 



3 

 

 

pengembangan PAI tersebut dijurusan-jurusan umum yang selama ini secara 

kuantitatif masih merasa kurang mendapat bimbingan.
5
 

Contoh lain yang menyangkut pemahaman dan pengetahuan maupun 

prilaku civitas akademik dijurusan-jurusan umum universitas Islam swasta yang 

tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Masih banyak pemahaman 

dosen mahasiswa dari jurusan-jurusan umum itu mengenai suatu masalah yang 

bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Sebagai contoh, mereka memahami 

bahwa Al-Quran dan Hadist hanya mengatur mahasiswa dalam masalah akidah, 

ibadah, dan akhlak, tidak mengatur dimensi-dimensi kehidupan lainnya, 

sedangkan masalah politik, ekonomi, seni, kesehatan, budaya dan sebagainya 

dianggap terlepas dari ikatan dengan kedua sumber ajaran-ajaran Islam tersebut. 

Pengetahuan mereka terikat dengan ilmu pengetahuan yang mereka 

pelajari dan mereka dalami pada jurusannya serta sangat dipengaruhi model 

pemikiran ilmuan-ilmuan barat yang tidak jarang bertentangan dengan konsep 

Islam. Ilmuan-ilmuan Barat dipengaruhi oleh sekularirisme, kapitaslisme, dan 

positivisme. Pengaruh yang mereka terima itu memengaruhi konsep-konsep 

maupun teori-teori keilmuan yang mereka rumuskan terkait dengan berbagai 

disiplin ilmu yang dipelajari pada jurusam-jurusan umum dari universitas Islam 

swasta. Konsep-konsep dan teori-teori yang dirumuskan terkait dengan berbagai 

disiplin ilmu yang dipelajari pada jurusan-jurusan umum dari universitas Islam 

swasta. Konsep-konsep dan teori-teori yang dirumuskan ilmuan-ilmuan barat dan 

yang diterima oleh dosen maupun mahasiswa jurusan-jurusan umum di 

universitas Islam swasta itu semakin menjauhkan peran Tuhan dalam perumusan 

bangunan ilmu pengetahuan. Para ilmuan tersebut menjadi arogan sehingga 
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berupaya menyingkirkan posisi dan peran Tuhan dalam proses hasil konstruksi 

ilmu pengetahuan. 

Demikianlah dalam masalah prilaku dosen dan mahasiswa program studi 

umum di universitas Islam swasta sebagaimana yang terjadi pada perguruan tinggi 

lainnya,  menunjukan fenomena-fenomena penyimpangan. Sebagian mereka tidak 

jarang terlibat dalam tindakan manipulasi data, mendompleng kawan dalam 

mengerjakan tugas, menyontek, plagiat, sering terlambat datang dalam 

perkuliahan, sering absen dalam mengikuti perkuliahan, sering terlambat 

pengumpulan tugas-tugas akademik, bersikap pragmatis dalam mengerjakan 

tugas-tugas perkuliahan dengan jalan pintas, dan tindakan-tindakan yang tidak 

terpuji tersebut  dianggap biasa sehingga secara sosial psikologis mendapat 

pembenaran dikalangan mereka, sebagai indikasi rapuhnya nilai-nilai agama Islam 

pada mereka. Fenomena ini sebagai tantangan bagi pimpinan universitas Islam 

swasta. 

Pemahaman pengetahuan dan prilaku penyimpangan tersebut harus 

diluruskan. Sebagai rektor memiliki tanggung jawab untuk meluruskan prilaku 

tersebut dengan melibatkan berbagai komponen yang terkait baik secara struktural 

maupun moral. Salah satu sasaran yang perlu mendapat perhatian rektor dalam 

upaya meluruskan pemahaman pengetahuan dan prilaku yang menyimpang dari 

ajaran-ajaran Islam dan peraturan yang telah diberlakukan baik secara legal 

formal maupun kebiasaan tersebut adalah melalui penguatan Pendidikan Agama 

Islam. Apalagi selama ini PAI yang disajikan pada jurusan-jurusan umum 

universitas Islam swasta tersebut dirasakan sangat kurang memadai dalam 

membangun kepribadian civitas akademik (dosen dan mahasiswa). 
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Universitas Islam Sultan Agung Semarang mendirikan juga Lembaga 

Pengembangan Budaya Akademik Islami yang biasa disebut dengan LP-BUDAI, 

pengembangan ini merupakan cita-cita yang mulia agar mahasiswa dan mahasiswi 

yang menuntut ilmu bisa menerapkan nila-nilai Islam dalam lingkungan kampus 

yang akan membawa dampak positif bagi masyarakat nantinya. 

Dengan adanya salah satu program pengajaran yang akan menanamkan 

pengetahuan kepada seluruh mahasiswa maupun mahasiswi UNISSULA, 

pelaksanaan tutorial PAI yang memberikan pengajaran baca tulis Al-Quran dan 

praktek ibadah yang akan menambah wawasan bagi mahasiswa dan mahasiswi 

UNISSULA. Tujuan mulia ini tidak jauh berbeda dengan visi dan misi serta 

tujuan UNISSULA yang memiliki motto “Bismillah membangun generasi 

khaira ummah”. 

Dimana manusia diciptakan oleh Allah SWT mempunyai dua tujuan yang 

pertama yaitu menjadi khalifah dan kedua menjadi hamba Allah yang wajib patuh 

dan taat kepada perintahnya. 

A. Alasan Pemilihan Judul  

Alasan pemilihan judul Efektivitas Tutorial PAI Terhadap Pemahaman 

PAI di UNISSULA Semarang adalah sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Tutorial PAI dapat memberikan pendalaman 

dan penguasaan ilmu keIslaman kepada mahasiswa dan 

mahasiswi sehingga terbentuklah sosok pribadi muslim 

yang bertaqwa kepada Allah dan mampu menerapkan nilai-

nilai Islam baik dilingkungan kampus maupun 

dilingkungan masyarakat. 
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2. Pembelajaran Tutorial PAI di UNISSULA dapat memberikan 

bekal ilmu agama, yaitu Agama Islam, karena ilmu agama 

merupakan sarana yang akan memberikan manusia pemahaman 

yang mendalam terhadap aspek akidah, ibadah dan akhlak, 

bukan hanya saja mata kuliah yang bersifat umum yang menjadi 

tujuan utama, karena banyak pendapat atau pemikiran kalangan 

muda sekarang yang hanya mementingkan mata kuliah umum, 

tanpa adanya perhatian yang  lebih terhadap ilmu Agama Islam. 

 

B. Penegasan Istilah 

Sebelum pembahasan lebih lanjut, penulis akan menjelaskan istilah 

yang dipandang perlu agar tidak ada kesalahpahaman antara penulis dan 

pembaca dalam memahaminya. Adapun istilah-istilah antara lain sebagai 

berikut: 

1. Efektivitas  

Efektivitas menunjukan taraf tercapainya suatu tujuan, sesuatu 

dikatakan efektif kalau usaha itu mencapai tujuan.
6
 Efektivitas berasal 

dari kata “efektif” yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, 

kesannya.
7
 pengertian efektivitas adalah pengaruh yang ditimbulkan atau 

disebabkan oleh adanya suatu kegiatan tertentu untuk mengetahui sejauh 

mana tingkat keberhasilan yang dicapai dalam setiap tindakan yang 
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dilakukan. Dalam hal ini yaitu tingkat tercapainya pelaksanaan tutorial 

PAI bagi mahasiswa terhadap pemahaman tutorial PAI. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa 

efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukan sejauh mana 

tujuan dan rencana itu dapat tercapai, efektifitas dalam konteks 

penulisan skripsi ini adalah keberhasilan pelaksanaan suatu 

program atau kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan yang 

hendak dicapai. 

2. Pelaksanaan 

 Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan.
8
 

Pelaksanaan yang dimaksud adalah peroses yang terjadi di dalam 

pembelajaran Tutorial PAI II yang dilakukan oleh mahasiswa 

UNISSULA.  

3. Tutorial PAI 

 Tutorial adalah pembimbingan kelas oleh seorang pengajar (tutor) 

untuk seorang mahasiswa atau sekelompok kecil mahasiswa.
9
  

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, 

hingga mengimani ajaran agama Islam, serta dengan tuntunan untuk 

menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan 
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kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan 

bangsa.
10

 

Tutorial PAI yang dimaksud pada penelitian Efektivitas 

Tutorial PAI dalam Pemahaman Ibadah Mahasiswa UNISSULA 

yaitu pembinaaan terhadap mahasiswa dan mahasiswi UNISSULA 

yang telah mengikuti Tutorial PAI II, pada penelitian penulis hanya 

terfokus kepada Tutorial PAI II baik dari segi pelaksanaan, materi 

Tutorial, metode pengajaran tutor dan media tutorial. Jadi tutorial 

PAI adalah pembinaan yang langsung dipimpin oleh seorang tutor untuk 

mengajarkan dan memahamkan ibadah bagi mahasiswa baik dari segi 

bacaan maupun praktek ibadah. Sehingga mahasiswa dan mahasiswa 

mampu dalam melaksanakan praktek ibadah dengan pemahaman yang 

benar yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh syariat Islam. 

4. Pemahaman Ibadah  

 Pemahaman  adalah perbuatan memahami atau memahamkan.
11

  

Pemahaman Ibadah yang dimaksud dalam penelitian Efektivitas 

Tutorial PAI dalam Pemahaman Ibadah Mahasiwa yaitu meliputi : 

Pemahaman terhadap Thaharah, Pemahaman Terhadap azan dan 

iqamah, pemahaman terhadap shalat wajib, pemahaman terhadap 

shalat sunnah. Jadi yang dimasud dengan pemahaman ibadah adalah 

pemahaman mahasiswa paham tentang Pendidikan Agama Islam, 
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terutama dalam segi praktek ibadah yang dilakukan meliputi tahaharah, 

adzan dan iqamah, shalat wajib dan shalat sunnah. 

 

C. Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan tutorial PAI yang dilaksanakan di UNISSULA 

Semarang 

2. Bagaimana praktek ibadah mahasiswa yang telah mengikuti tutorial PAI 

di UNISSULA Semarang 

3. Bagaimana efektivitas tutorial PAI terhadap pemahaman praktek ibadah 

terhadap Pendidikan Agama Islam di UNISSULA 

 

D. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tutorial PAI yang dilakukan di 

UNISSULA. 

2. Untuk mengetahui pemahaman praktek ibadah dalam pemahaman 

pendidikan agama Islam di UNISSULA. 

3. Untuk mengetahui efektivitas tutorial PAI dalam pemahaman praktek 

ibadah pendidikan agama Islam di UNISSULA. 
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E. Metode Penulisan Skripsi 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field Research) 

yaitu langsung, yakni langsung mengadakan penelitian di UNISSULA, 

menurut Kartini Kartomo, metode penelitian adalah cara-cara berfikir 

dan berbuat, yang dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan 

perolehan dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian. Dalam penelitian 

ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan dalam bentuk 

kualitatif. 

 Penelitian kualitatif juga penelitian yang menghasilkan penemuan-

penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur 

statistik atau dengan cara kuantitatif. Penelitian kualitatif dapat 

menunjukan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi 

organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan. Beberapa dapat 

diukur melalui data sensus, tetapi analisisnya tetap analisis kualitatif. 

2. Metode Pengumpulan Data 

a. Aspek Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini, yang menjadi aspek penelitian 

adalah efektivitas tutorial PAI terhadap pemahaman PAI di 

UNISSULA yang meliputi: 

1) Aspek tutorial terdiri dari: 

a) Pelaksanaan tutorial  

b) Materi tutorial 
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c) Metode pengajaran tutorial 

d) Media tutorial 

2) Aspek pemahaman praktek PAI terdiri dari: ibadah 

a) Pemahaman terhadap thaharah 

b) Pemahaman terhadap azan dan iqamah 

c) Pemahaman terhadap shalat wajib 

d) Pemahaman terhadap shalat sunnah 

b. Sumber Data 

1) Data Primer 

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh 

peneliti dari sumber pertamanya.
12

 Data ini diperoleh dari tutor 

dan peserta tutor yang ada di UNISSULA. Data ini meliputi 

proses pembelajaran dan pelaksanaan tutorial yang 

dilaksanakan, dengan indikator sebagai berikut, meliputi materi, 

metode, media, alat, dan waktu pelaksanaan. Bagaimana hasil 

belajar mahasiswa terhahap hasil belajar  tutorial PAI. 

2) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data penunjang dalam bentuk 

dokumen-dokumen, data sekunder berupa keterangan mengenai 

gambaran obyek penelitian dan hal-hal lain yang berhubungan 

dengan penelitian, serta data penunjang lain dalam bentuk 

dokumen-dokumen. 
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c. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dilapangan secara konkret digunakan 

penelitian lapangan dengan cara mengumpulkan data-data yang 

mendukung dengan menggunakan beberapa metode sebagai berikut: 

1) Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewer) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

Wawancara atau interview adalah teknik dialog antar 

subjek sebagai peneliti dengan objek yang sedang diteliti. 

Teknik interview memiliki banyak macam dan jenis. Dari teknik 

yang sederhana dan tidak berurutan sampai pada teknik 

terstuktur dan terencana dengan baik.
13

 Disini saya akan 

menggunakan wawancara terstruktur, jenis ini mengutamakan 

teknik pengumpulan data melalui wawancara yang sudah 

terorganisir dan terencana dengan baik. Mulai dari: 

a) Pemilihan dan penentuan siapa objek yang akan 

diwawancara 

b) Waktu dan tempat pelaksanaan wawancara 

c) Tema inti yang akan ditanyakan 

d) Susunan pokok yang akan ditanyakan 
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e) Perangkat dan penyimpanan data yang akan ditanyakan 

2) Observasi 

Metode observasi adalah metode sistematik tentang 

fenomena social dan gejala-gejala alam dengan jalan 

pengamatan dan pencatatan. Observasi digunakan untuk 

memperkuat atau memantapkan data yang diperoleh dari 

wawancara, sehingga dengan observasi dapat diketahui 

pelaksanaan efektivitas tutorial PAI yang dilakukan oleh 

UNISSULA, apakah pelaksanaan tutorial PAI dapat membentuk 

pemahaman bagi mahasiswa di UNISSULA. 

3) Dekomentasi 

Dekumentasi dalam arti sempit adalah data variable yang 

berbentuk tulisan, sedangkan dalam arti luas dokumen meliputi 

foto, tape recorder dan lain sebagainya. Metode  dekumentasi ini 

digunakan untuk memperoleh data yang bersifat documenter, 

misalnya jumlah pembimbing tutorial PAI, mahasiwa yang 

mengikuti tutorial PAI, struktur organisasi, dan pelaksanaan 

tutorial PAI, sehingga kita bisa melihat bukti yang nyata, 

bagaimana proses berlangsungnya tutorial PAI dalam praktek 

ibadah.  

d. Metode Analisis Data 

Dalam metode analisis data yakni dengan menganalisa 

terhadap data yang tersusun, data yang digunakan dengan 
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menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah 

menuturkan atau menafsirkan data yang ada, sedangkan kualitatif 

yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dan dipisah-

pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.
14

 

Dengan demikian deskriptif adalah penelitian yang 

dimaksudkan untuk menuturkan atau menafsirkan data yang ada 

digambarkan dengan kalimat yang akhirnya data disimpulkan, 

penelitian akan berisi laporan data. Data tersebut berasal dari 

observasi, wawancara, dan dokumentasi, selanjutnya data dibenarkan 

dengan penelitian dan akhirnya ditarik sebuah kesimpulan. 

Penelitian kualitatif dari sisi definisi lainnya dikemukakan 

bahwa hal itu merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara 

terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, 

dan prilaku individu atau sekelompok orang. Ternyata definisi ini 

hanya memanfaatkan wawancara terbuka, sedang yang penting dari 

definisi ini mempersoalkan apa yang diteliti yaitu upaya memahami 

sikap, pandangan, perasaan dan perilaku baik individu maupun 

sekelompok orang.
15

 

Pendekatan analisi kualitatif menggunakan pendekatan logika 

Induktif, dimana silogisme dibangun berdasarkan hal-hal khusus 

atau data lapangan dan bermuara pada hal-hal umum. Analisis 

kualitatif umumnya tidak digunakan untuk mencari data dalam arti  
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frekuensi, tetapi digunakan untuk menganalisis makna dari data yang 

tampak dipermukaan itu.Dengan demikian, analisis kualitatif 

digunakan untuk memahami sebuah fakta, bukan untuk menjelaskan 

fakta tersebut.
16

 

  

F. Sistematika Penulisaan Skripsi 

Untuk mempermudah pemahaman skripsi ini, maka penulis 

mengutarakan tentang sistematika penulisan skripsi yang terbagi menjadi tiga 

bagian besar, yaitu bagian muka, bagian isi, dan bagian akhir. 

1. Bagian muka terdiri dari: halaman judul, halaman nota pembimbing, 

halaman pengesahan, halaman motto, halaman kata pengantar, halaman 

daftar isi, halaman tablel dan halaman deklarasi. 

2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu: 

BAB I: Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, penegasan 

Istilah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi,metode penulisan 

skripsi, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II: Tutorial PAI dan pemahaman  praktek ibadah PAI yang meliputi 

pengertian pendidikan agama Islam, materi Pendidikan Agama Islam, 

ruang lingkup PAI dan materi PAI. Kemudian meliputi pengertian 

tutorial, tujuan tutorial, fungsi tutorial, manfaat tutorial PAI dan materi 

tutorial PAI. Serta pemahaman terhadap thaharah, pemahaman terhadap 

azan dan iqamah, pemahaman terhadap shalat wajib, pemahaman 

terhadap shalat sunnah. 
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BAB III :Pelaksanaan PAI dalam pemahaman PAI di Universitas Islam 

Sultan Agung. Dalam bab ini penulis memaparkan gambaran umum 

universitas Islam sultan agung semarang yang meliputi sejarah berdirinya 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang, visi dan misi Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang serta gambaran umum pelaksanaan 

tutorial PAI di Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang meliputi 

pelaksanaan tutorial PAI pemahaman tutorial PAI, efektifitas tutorial 

PAI, serta data pelaksanaan tutorial pendidikan agama Islam. 

BAB IV:analisa data, efektifitas pelaksanaan tutorial PAI dalam 

pemahaman PAI di Unissula yang meliputi analisa pemahaman 

pelaksanaan tutorial PAI dan Analisa efektifitas tutorial PAI. 

BAB V: penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 

3. Bagian Akhir 

Bagian pelengkap terdiri dari daftar pusatka, lampiran-lampiran, 

instrument pengumpul data, dan riwayat pendidikan penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 


