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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menghadapi arus globalisasi dan derasnya pengaruh kecanggihan

teknologi informasi dan komunikasi, masyarakat Indonesia mau tidak mau

harus menghadapi globalisasi budaya, yang berimbas pada munculnya

berbagai permasalahan bangsa, mulai dari kenakalan remaja, tawuran antar

pelajar, tawuran antar warga, penyalahgunaan narkoba, pornografi, pornoaksi,

seks bebas,1 dan yang cukup menyedihkan adalah banyak pelaku tindakan

tersebut adalah remaja usia sekolah.2

Pengaruh globalisasi dan derasnya kecanggihan teknologi informasi

dan komunikasi, ternyata telah menambah masalah baru bagi dunia

pendidikan, dan yang paling krusial adalah masalah karakter peserta didik.3

Karena itulah, salah satu hal mendasar yang menjadi pusat perhatian adalah

perlunya pendidikan karakter yang pada akhir-akhir ini mulai ditelantarkan,

dan bagaimana kurikulum yang ada dalam sistem pendidikan nasional benar-

benar mampu membentuk peserta didik berkarakter yang luhur, berakhlak

mulia, beradab dan bermartabat.4 Sebab, pendidikan adalah proses

transinternalisasi pengetahuan dan nilai-nilai kepada peserta didik melalui

1Herimanto, Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hlm. 87.
2Anas Salahuddin dan Irwan Alkrienchiechie, Pendidikan Karakter, Pendidikan Berbasis

Agama Dan Budaya Bangsa, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 30-31.
3Munawar Sholeh, Politik Pendidikan, (Jakarta: Institute For Public Education (IPE),

2005), hlm 11.
4Nurul Zuriah, Pendidikan Moral dan Budi Pekerti Dalam Perspektif Perubahan,

(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), hlm 10.
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upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan, dan

pengembangan potensinya, guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan

hidup.5 Sejalan dengan fungsi pendidikan Nasional, yaitu mengembangkan

kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, menjadi manusia

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang

demokratis serta bertanggung jawab.6

Istilah pendidikan karakter dalam perspektif Islam sebagaimana

ditelusuri sumber pokok ajarannya; dari al-Qur’an dan Hadis, tidak lain

adalah pendidikan akhlak,7 dan tujuan utama pendidikan akhlak adalah

terbentuknya karakter positif dalam perilaku anak didik. Karakter positif ini

tiada lain adalah penjelmaan sifat-sifat mulia Tuhan dalam kehidupan

manusia.8 Dengan demikian pendidikan karakter dan pendidikan akhlak

mempunyai orientasi yang sama yaitu pembentukan karakter, yang

membedakannya adalah bahwa pendidikan akhlak terkesan sebagai produk

Islam sedangkan pendidikan karakter terkesan sebagai produk Barat dan

sekuler. Namun demikian, dalam kenyataanya keduanya memiliki ruang

5Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana Prenada
Media, 2006), hlm. 27-28.

6Tim Penyusun Diknas RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung : Penerbit Citra Umbara, 2007), hlm. 3. Ary H.
Gunawan, Kebijakan-kebijakan Pendidikan, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2005), hlm. 163.

7Lihat Tim Penyusun Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka,
2008), hlm. 682. Imam Mujiono, dkk, Ibadah dan Akhlak Dalam Islam, (Cetakan kedua,
Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1998), hlm. 25.

8Ibnu Maskawaih, Tahzib al-Akhlak, (Beirut ; Dar al-Fikr, 1995), hlm. 56.
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untuk saling mengisi,9 yaitu penanaman nilai-nilai pendidikan karakter pada

diri peserta didik.

Nilai-nilai pendidikan karakter yang perlu ditanamkan pada diri

peserta didik, paling tidak, mencakup: religius, nasionalis, cerdas, tanggung

jawab, disiplin, mandiri, jujur, dan arif, hormat dan santun, dermawan, suka

menolong, gotong-royong, percaya diri, kerja keras, tangguh, kreatif,

kepemimpinan, demokratis, rendah hati, toleransi, solidaritas dan peduli.10

Sementara dari hasil kajian empirik Pusat Kurikulum Kementerian

Pendidikan Nasional, nilai-nilai karakter yang dibentuk melalui penerapan

kurikulum pendidikan karakter di semua jenjang pendidikan dan semua mata

pelajaran, sebagaimana mencakup 18 (delapan belas) nilai karakter :

(1)religius, (2)jujur, (3) toleransi, (4) disiplin, (5) kerja keras, (6)kreatif,

(7)mandiri, (8)demokratis, (9) rasa ingin tahu, (10)semangat kebangsaan,

(11)cinta tanah air, (12) menghargai prestasi, (13) bersahabat/ komunikatif,

(14) cinta damai, (15) gemar membaca, (16) peduli lingkungan, (17) peduli

sosial, dan (18)tanggung jawab.11

Pemerintah RI telah mencanangkan gerakan nasional pendidikan

karakter terhitung sejak tahun 2010, di mana melalui gerakan ini pemerintah

berusaha mengembalikan pendidikan pada khitahnya, yang meliputi ketiga

aspek yaitu, aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik secara

9Thomas Lickona, Educating For Character: How Our School Can Teach Respect and
Responsibility, (New York : Bantam Books,1992), hlm. 12-22.

10Yahya Khan, Pendidikan Karakter Potensi Diri; Mendongkrak Kualitas Pendidikan,
(Yokyakarta : Pelangi Publishing, 2010), hlm. 34.

11Tim Penyusun Pusat Kurikulum Balitbang Diknas RI, Pedoman Pelaksanaan
Pendidikan Karakter, (Jakarta ; Pusat Kurikulum Balitbang Diknas RI, 2011), hlm. 3.
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konsisten dan seimbang.12 Menurut E. Mulyasa, “Kurikulum ini diarahkan

untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap,

dan minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk

kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan dengan penuh tanggungjawab.13

Dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar

Nasional Pendidikan telah mendorong munculnya perubahan pada model

pembelajaran yang dilakukan di Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah.

Pembelajaran tersebut adalah pembelajaran Tematik Terpadu atau yang

dikenal dengan istilah Tematik Integrative, yaitu pembelajaran yang

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga

dapat memberikan pengalaman bermakna kepada murid. Dikatakan bermakna

karena dalam pembelajaran tematik, anak akan memahami konsep-konsep

yang mereka pelajari itu melalui pengalaman langsung dan

menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah mereka pahami. Dalam

pembelajaran tematik ini prosesnya menghubungkan materi pembelajaran

dengan keadaan atau kehidupan nyata di lingkungan siswa secara

langsung.”14

Pendekatan pembelajaran tematik integratif atau terpadu digunakan

untuk seluruh kelas pada Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidiyah yang mencakup

12Daryanto, Strategi dan Tahapan Mengajar, (Bandung : Gaya media Pratama, 2013),
hlm. 15.

13E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran, Kreatif dan
Menyenangkan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 68.

14Abdul Majid, Pembelajaran Tematik Terpadu, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya,
2014), hlm. 80.
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seluruh kompetensi mata pelajaran yaitu: PPKn, Bahasa Indonesia, IPA, IPS,

Matematika, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (Penjaskes), Seni

Budaya dan Ketrampilan (SBK), kecuali mata pelajaran Pendidikan Agama

dan Budi Pekerti. Kompetensi mata pelajaran IPA pada kelas I – III

diintegrasikan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika, dan

untuk mata pelajaran IPS diintegrasikan ke mata pelajaran Bahasa Indonesia,

PPKN dan Matematika. Kompetensi dasar IPA dan IPS di kelas IV-VI

masing-masing berdiri sendiri.15 Tema-tema yang terkait dengan mata

pelajaran IPA dalam Buku Pembelajaran Tematik Terpadu Kelas I-III SD/ MI

sebagai berikut :

1. Buku Pembelajaran Tematik Terpadu Kelas I SD/ MI terdiri dari 8 tema

yang mencakup : (1) Diriku, (2) Kegemaranku, (3) Kegiatanku,

(4)Keluargaku, (5) Pengalamanku, (6) Lingkungan Bersih dan Sehat,

(7)Benda, Binatang dan Tanaman di Sekitar, dan (8) Peristiwa alam.”16

2. Buku Pembelajaran Tematik Terpadu Kelas II SD/ MI terdiri dari 8 tema

yang mencakup : (1) Hidup Rukun, (2) Bermain di Lingkunganku,

(3)Tugasku Sehari-hari, (4) Aku dan Sekolahku, (5) Hidup Bersih dan

Sehat, (6) Air, Bumi, dan Matahari, (7) Merawat Hewan dan Tumbuhan,

dan (8) Keselamatan di Rumah dan Perjalanan.”17

15Hal ini dimaksudkan agar peserta didik tidak belajar secara parsial sehingga
pembelajaran dapat memberikan makna yang utuh pada peserta didik seperti yang tercermin pada
berbagai tema yang tersedia. Tematik terpadu disusun berdasarkan berbagai proses integrasi yaitu
integrasi intra disipliner, inter disipliner, multi-disipliner dan trans disipliner.

16Dyah Srwilujeng, dkk., Buku Pembelajaran Tematik Terpadu SD/ MI Kelas I Buku
Pegangan Guru, (Jakarta : Erlangga, 2013).

17Dyah Srwilujeng, dkk., Buku Pembelajaran Tematik Terpadu SD/ MI Kelas II Buku
Pegangan Guru, (Jakarta : Erlangga, 2013).
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3. Buku Pembelajaran Tematik Terpadu Kelas III SD/ MI terdiri dari 8 tema

yang mencakup : (1) Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup,

(2)Menyayangi Tumbuhan dan Hewan di Sekitar, (3) Benda di Sekitarku,

(4)Hak dan Kewajibanku, (5) Perubahan Cuaca, (6) Energi dan

Perubahannya, (7) Perkembangan Teknologi, dan (8) Praja Muda

Karana.”18

Dengan diterapkannya pembelajaran tematik terpadu melalui Buku

Tematik SD/ MI mata pelajaran IPA, khususnya Kelas I-III di sebagaimana

uraian di atas, muncul pertanyaan, apakah kedelapan belas nilai-nilai budaya

dan karakter bangsa sebagaimana hasil kajian empirik Pusat Kurikulum

Kementerian Pendidikan Nasional sudah tertuang dalam Buku Tematik SD/

MI Kelas I-III? Pertanyaan ini muncul, karena menurut Anas Salahuddin dan

Irwan al-Krienchiechie, ada 9 tahapan perkembangan pendidikan karakter,

dan tahapan pertama adalah melakukan pemetaan nilai-nilai budaya dan

karakter bangsa dalam SKL mata pelajaran, tujuan mata pelajaran, standar

kompetensi, dan kompetensi dasar.19

Bertitik fenomena di atas pada gilirannya mendorong penulis untuk

melakukan satu studi berjudul : Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam

Pembelajaran Tematik Terpadu Pada Buku Siswa SD/MI. Melihat kepada

permasalahan yang ada, penulis berpendapat bahwa studi ini merupakan

kajian yang sangat menarik.

18Dyah Srwilujeng, dkk., Buku Pembelajaran Tematik Terpadu SD/ MI Kelas II Buku
Pegangan Guru, (Jakarta : Erlangga, 2013).

19Anas Salahuddin dan Irwan al-Krienchiechie, op. cit., hlm. 45.
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B. Defenisi Istilah

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan

sebagai berikut :

1. Nilai-nilai Pendidikan Karakter : term “nilai” (dalam bahasa Inggris ;

value), (dalam bahasa Latin ; valere) mengandung arti : berguna, mampu

akan, berdaya, berlaku, kuat. Nilai dalam pengunaan bahasa Indonesia,

adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu dapat disukai,

diinginkan, berguna atau dapat menjadi objek dari suatu kepentingan.20

Nilai-nilai pendidikan karakter yang dimaksud dalam penelitian ini

sebagaimana hasil kajian empirik Pusat Kurikulum Kementerian

Pendidikan Nasional, mencakup 18 (delapan belas), yaitu : (1) religius,

(2)jujur, (3)toleransi, (4) disiplin, (5) kerja keras, (6)kreatif, (7)mandiri,

(8)demokratis, (9) rasa ingin tahu, (10)semangat kebangsaan, (11) cinta

tanah air, (12)menghargai prestasi, (13) bersahabat/ komunikatif, (14)cinta

damai, (15) gemar membaca, (16) peduli lingkungan, (17)peduli sosial,

(18) tanggung jawab.21

2. Pembelajaran Tematik Terpadu : pembelajaran terdiri dari kata belajar

yang mendapat awalan “pe” dan  akhiran “an.” Term belajar dirumuskan

sebagai suatu sistem atau proses membelajarkan subjek didik yang

direncanakan atau didesain, dilaksanakan dan dievaluasi secara sistematis

agar subjek didik dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara

20WJS. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta ; Balai Pustaka, 2005),
hlm. 783.

21Tim Penyusun Pusat Kurikulum Balitbang Diknas RI, op. cit., hlm. 3. Ratna Wilis
Dahar, op. cit., hlm. 26.
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efektif dan efisien.22 Menurut Gagne sebagaimana dikutip oleh Beny A.

Pribadi bahwa pembelajaran adalah serangkaian aktifitas yang sengaja

diciptakan dengan maksud untuk memudahkan terjadinya belajar.23

Menurut Yusuf Hadi Miarso bahwa pembelajaran sebagai aktifitas atau

kegiatan yang berfokus pada kondisi dan kepentingan pembelajaran

(learner centered).24 Menurut Gagne, Birggs, dan Wager sebagaimana

dikutip Udin S. Winata Putra, berpendapat bahwa Instruction is a set of

event that affect leaners is such a way that learning is facilitated.25

Pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk

memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa. Menurut Oemar

Hamalik, pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi

unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur

yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran.26 Pembelajaran

Tematik Terpadu atau yang dikenal dengan istilah Tematik Integrative,

antara lain didefenisikan sebagai “Pembelajaran yang menggunakan tema

untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan

pengalaman bermakna kepada murid. Dikatakan bermakna karena dalam

pembelajaran tematik, anak akan memahami konsep-konsep yang mereka

22Suprapto, Pengembangan Pembelajaran di Sekolah Dasar, (Bandung: Angkasa, 2003),
hlm. 9., M. Yatim Riyanto, Paradigma Baru Pembelajaran. (Jakarta: Kencana Prenada Media
Grup, 2010), hlm. 23.

23Beny A. Pribadi, Model Desain Sistem Pembelajaran, Cet. Pertama, (Jakarta: PT. Dian
Rakyat, 2009), hlm. 8. Sardiman, A. M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2001), hlm. 23.

24Ibid., hlm. 8-9.
25Udin S. Winata Putra, Teori Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta : Universitas Terbuka

2007), hlm. 19.
26Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2009), hlm.

57.
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pelajari itu melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan

konsep lain yang sudah mereka pahami. Dalam pembelajaran tematik ini

prosesnya menghubungkan materi pembelajaran dengan keadaan atau

kehidupan nyata di lingkungan siswa secara langsung.”27 Istilah

pembelajaran tematik terpadu yang digunakan dalam penelitian ini adalah

model pemeblajaran tematik terpadu sebagaimana yang digunakan dalam

Buku Pembelajaran Tematik Terpadu Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah

Kelas I-III.

3. Sekolah Dasar disingkat menjadi “SD,” dan Madrasah Ibtidaiyah disingkat

“MI”: “Sekolah Dasar adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan

formal di Indonesia yang pengelolaannya di bawah Kementerian

Pendidikan Nasional RI dan Madrasah Ibtidaiyah jenjang pendidikan dasar

pada pendidikan formal di Indonesia yang pengelolaannya di bawah

Kementerian Agama RI. Masa pendidikan di Sekolah Dasar dan Madrasah

Ibtidaiyah ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas

6, di mana setiap warga negara Indonesia yang berusia 7-15 tahun tahun

wajib mengikuti pendidikan Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyyah 6

tahun, dan lulusannya dapat melanjutkan pendidikan ke Sekolah

Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah.”28

Berdasarkan penjelasan defenisi istilah di atas dapatlah difahami

bahwa pengertian yang dimaksud pada judul “Nilai-Nilai Pendidikan

Karakter Dalam Pembelajaran Tematik Terpadu Pada Buku Siswa SD/MI,”

27Abdul Majid, op. cit., hlm. 80.
28Admin, “Madrasah Ibtidaiyyah,” dalam

http://id.wikipedia.org/wiki/Madrasah_ibtidaiyah, Diakses Tanggal 15 Maret 2016.
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adalah “Nilai-nilai pendidikan karakter sebagaimana yang dirumuskan oleh

Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional, yang mencakup 18

(delapan belas) nilai karakter : (1) religius, (2) jujur, (3) toleransi, (4) disiplin,

(5) kerja keras, (6)kreatif, (7) mandiri, (8) demokratis, (9) rasa ingin tahu,

(10) semangat kebangsaan, (11) cinta tanah air, (12) menghargai prestasi,

(13)bersahabat/ komunikatif, (14) cinta damai, (15) gemar membaca,

(16)kepedulian terhadap lingkungan, (17) kepedulian sosial, dan

(18)tanggung jawab, yang akan ditelusuri pada Buku Pembelajaran Tematik

Terpadu Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah Kelas I-III.”

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penelitian

ini jika diidentifikasikan, mencakup :

a. Bagaimana konsep pendidikan karakter dalam pembelajaran tematik

terpadu pada Buku Siswa Kelas I-III Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah?

b. Bagaimana konsep pendidikan karakter dalam pembelajaran tematik

terpadu pada Buku Siswa Kelas IV-VI Sekolah Dasar/ Madrasah

Ibtidaiyah?

c. Apa saja ruang lingkup nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran

tematik terpadu pada Buku Siswa Kelas I-III Sekolah Dasar/ Madrasah

Ibtidaiyah ?
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d. Apa saja ruang lingkup nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran

tematik terpadu pada Buku Siswa Kelas IV-VI Sekolah Dasar/ Madrasah

Ibtidaiyah ?

e. Bagaimana strategi dalam penanaman nilai-nilai pendidikan karakter

dalam pembelajaran tematik terpadu pada Buku Siswa Kelas I-III Sekolah

Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah?

f. Bagaimana strategi dalam penanaman nilai-nilai pendidikan karakter

dalam pembelajaran tematik terpadu pada Buku Siswa Kelas IV-VI

Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah?

g. Apa saja metode dan pendekatan yang digunakan dalam penanaman nilai-

nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran tematik terpadu pada Buku

Siswa Kelas I-III Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah?

h. Apa saja metode dan pendekatan yang digunakan dalam penanaman nilai-

nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran tematik terpadu pada Buku

Siswa Kelas IV-VI Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah?

i. Bagaimana konsep pendidikan karakter dalam pembelajaran tematik

terpadu pada Buku Siswa Kelas I-III Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah

mata pelajaran IPA ?

2. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang mengitari kajian ini sebagaimana

yang dikemukakan dalam identifikasi masalah di atas, maka penulis
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membatasi permasalahan penelitian ini pada nilai-nilai pendidikan karakter

dalam pembelajaran tematik terpadu pada Buku Siswa Kelas I-III Sekolah

Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah mata pelajaran IPA.

3. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, paling tidak ada dua pokok

permasalahan yang dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

a. Bagaimana nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran tematik

terpadu pada Buku Siswa Kelas I Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah

mata pelajaran IPA ?

b. Bagaimana nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran tematik

terpadu pada Buku Siswa Kelas II Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah

mata pelajaran IPA ?

c. Bagaimana nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran tematik

terpadu pada Buku Siswa Kelas III Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah

mata pelajaran IPA ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan harapan yang ingin dicapai dalam penelitian ini

adalah:

1. Untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran

tematik terpadu pada Buku Siswa Kelas I Sekolah Dasar/ Madrasah

Ibtidaiyah mata pelajaran IPA.
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2. Untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran

tematik terpadu pada Buku Siswa Kelas II Sekolah Dasar/ Madrasah

Ibtidaiyah mata pelajaran IPA.

3. Untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran

tematik terpadu pada Buku Siswa Kelas III Sekolah Dasar/ Madrasah

Ibtidaiyah mata pelajaran IPA

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dan diharapkan dari penelitian

ini adalah :

1. Memberi masukan bagi praktisi pendidikan tentang upaya yang ditempuh

dalam meningkatkan mutu pendidikan,

2. Menjadi dasar bahan kajian bagi penelitian yang terkait pada masa yang

akan datang,

3. Menambah dan memperkaya kuantitas hasil penelitian keilmuan di bidang

pendidikan.


