
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kepercayaan diri merupakan aspek kepribadian manusia yang berfungsi penting 

untuk mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya. Tanpa adanya kepercayaan diri maka 

banyak masalah akan timbul pada manusia. 

Dengan adanya rasa percaya diri maka seseorang akan mudah bergaul. 

Menghadapi orang yang lebih tua, lebih pandai maupun lebih kaya, mereka tidak malu 

maupun canggung. Mereka akan berani menampakkan dirinya secara apa adanya tanpa 

menonjol-nonjolkan kelebihan serta menutup-nutupi kekurangan. Ini disebabkan orang-

orang yang percaya diri telah benar-benar memahami dan mempercayai kondisi dirinya, 

sehingga telah bisa menerima keadaan dirinya apa adanya.  

Di sini peneliti menemukan rendahnya rasa percaya diri siswa di MI Mamba’ul 

Huda Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti 

perasaan malu dan canggung, tidak terbiasa berbicara  di khalayak umum, tingginya 

pesimis dalam diri siswa.
1
 

Dalam al-Qur’an disebutkan bahwa kepercayaan diri yang berupa perasaan 

nyaman, tentram, tanpa rasa sedih, takut, dan khawatir akan datang kepada orang-oarang 

yang beriman kepada Allah SWT. “Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, 

“Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka maka 

                                                             
1
Lihat pada Transkip Observasi dalam lampiran penelitian ini. Koding: 01/O/3/II/2015. 



 

 

malaikat akan turun kepada mereka (dengan berkata). “Janganlah kamu merasa takut 

dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah  

dijanjikan Allah kepadamu.”2
 

Dengandemikian berarti percaya diri ada kaitannya dengan iman, dalam konsep 

Al-Qur’an erat kaitannya dengan iman. Semakin tinggi keimanan seseorang berarti 

semakin tinggi tingkat percaya dirinya. Oleh karena itu, kita wajib menumbuhkan rasa 

percaya diri siswa.
3
 

Dari tahapan awal observasi, peneliti melihat minimnya kebiasaan atau praktek 

mengutarakan ide-ide secara formal di hadapan publik, sehingga kegiatan ekstrakurikuler 

muhadlarah mampu meningkatkan kemampuan berbicara dan membangun rasa 

kepercayaan diri siswa. 

Muhadlarah adalah berbicara didepan umum, bagaimana anda berbicara 

menyampaikan pesan atau gagasan yang ingin diketahui audiens.
4
 

Muhadlarah atau disebut juga pidato yang merupakan penyajian kemasan pesan 

yang dirancang bagi hadirin guna mencapai tujuan tertentu pula. Adapun pelaksanaan 

dimaksud tiada lain adalah kegiatan si pembicara melakukan penyajian materi pidato 

tersebut di depan hadirinnya. Dalam hal penyajian materi pidato tersebut memerlukan 

suatu keberanian tampil di depan umum. Oleh karena itu setiap orang yang akan 

berpidato wajib memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Dalam hal ini Devito (1984:8) 

menyodorkan cara bagaimana rasa percaya diri sebagai pembicara itu bisa dikembangkan 

yaitu salah satunya dengan langkah latihan. Latihan berpidato dan cara penyajiannya 
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sangat penting untuk meningkatkan rasa percaya diri. Kurangnya percaya diri seringkali 

disebabkan oleh kekhawatiran terhadap suatu kegagalan. Dengan meningkatkan latihan 

kita bisa mempelajari adanya peluang akan terjadi kegagalan sehingga kita bisa 

memikirkan penghindarannya. Dengan demikian kita mampu meningkatkan rasa percaya 

diri.
5
 

Muhadharah juga biasa disebut latihan pidato ini dilaksanakan sebagai upaya 

untuk menyiapkan alumnus agar mempunyai keterampilan berpidato baik sebagai orator 

maupun dai.
6
Berbicara merupakan alat komunikasi tatap muka yang vital. Kemampuan 

berbicara seseorang turut menentukan kesuksesan kariernya. Berbicara merupakan daya 

pemersatu ampuh yang cenderung dapat mempersatukan kelompok-kelompok sosial. 

Sebaliknya, berbicara juga dapat menjadi daya pemecah belah, yang cenderung 

mempertajam perbedaan-perbedaan di antara kelompok-kelompok sosial. Dengan kata 

lain, berbicara dapat mendatangkan damai dan menumbuhkan cinta. Sebaliknya, 

berbicara dapat pula menimbulkan perang dan menumbuhkan benci tergantung pada 

kondisi dan situasi. Dengan muhadlarah melatih siswa untuk terbiasa berbicara, dan 

mengurangi rasa malu dan canggung mereka. Dengan demikian secara langsung 

kepercayaan diri siswa meningkat.MI Mamba’ul Huda merupakan salah satu sekolah di 

tingkat dasar yang telah menerapkan muhadlarah. Kegiatan ini juga termasuk kegiatan 

ekstrakurikuler kategori unggulan di MI Mamba’ul Huda. 

Selain hal tersebut, kegiatan ekstrakurikuler muhadlarah sudah diterapkan pada 

anak kelas 3 MI, biasanya kegiatan tersebut dilaksanakan pada jenjang MTs dan MA, 
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itupun di madrasah diniyah. Dengan begitu mereka akan terlatih sejak dini tentang 

muhadlarah atau pidato. 

Dari latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti 

“Implementasi Kegiatan Ekstrakurikuler Muhadlarah dalam Meningkatkan 

Kepercayaan Diri Siswa MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo”. 

 

B. Fokus Masalah 

Penelitian ini difokuskan pada implementasi kegiatan ekstrakurikuler muhadlarah 

dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang akan 

diangkat dalam penelitian ini adalah: 

1. Apa yang melatarbelakangi pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler muhadlarah di MI 

Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar tahun pelajaran 2014/2015? 

2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler muhadlarah di MI Mamba’ul Huda 

Al-Islamiyah Ngabar tahun pelajaran 2014/2015? 

3. Apa saja kendala dan solusi dalam meningkatkan kepercayaan diri melalui kegiatan 

ekstrakurikuler muhadlarah di MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar tahun 

pelajaran 2014/2015? 

D. Tujuan Penelitian 



 

 

1. Untuk mengetahui latar belakang pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler muhadlarah 

di MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler muhadlarah di MI 

Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015. 

3. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam meningkatkan kepercayaan diri melalui 

kegiatan ekstrakurikuler muhadlarah di MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ponorogo 

tahun pelajaran 2014/2015.  

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritik 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi untuk mengembangkan 

kepercayaan diri siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kajian dan penunjang 

dalam membangun pengetahuan penelitian yang berkaitan dengan topik tersebut.  

b. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadikan siswa yang senantiasa mampu 

meningkatkan kepercayaan diri dengan baik. 

c. Bagi Sekolah 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi sekolah tersebut dalam mengambil langkah, baik itu sikap 

maupun tindakan untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa. 



 

 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi dengan pendekatan kualitatif, yang 

memiliki karakteristik alami (natural setting) sebagai sumber data langsung, 

deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil, analisis dalam penelitian 

kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif dan makna merupakan hal yang 

esensial.
7
 

Ada enam macam metodologi penelitian yang menggunakan pendekatan 

kualitatif, yaitu: etnografis, studikasus, grounded theory, interaktif, partisipatories, 

dan penelitian tindakan kelas. 

Dalam hal ini penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus (case 

study), yaitu: suatu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara intensif 

tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: 

individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.
8
 

 

2. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan 

berperan serta, sebab peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan 

skenarionya.
9
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Untuk itu, dalam hal ini peneliti adalah sebagai instrumen kunci, partisipasi 

penuh sekaligus pengumpul data, sedangkan instrumen yang lain adalah sebagai 

penunjang. 

Adapun yang dilakukan oleh peneliti adalah pengajuan surat penelitian, 

penjajakan, mengobservasi obyek penelitian dan mendokumentasikan serta 

wawancara dan mengumpulkan data dokumen yang lainnya. 

Observasi penelitian dilakukan secara berkala dengan menyesuaikan waktu 

kegiatan yang dilakukan obyek penelitian. Wawancara yang dilakukan berkala secara 

terstruktur dan tidak terstruktur dengan menyesuaikan hasil yang dihendaki tentang 

seberapa pentingnya hasil wawancara dalam penelitian ini. 

Dokumentasi yang dilakukan ketika peneliti hadir dilapangan sehingga hasil 

yang diperoleh terjamin kevalidannya. Pengumpulan data dokumentasi dilakukan 

jika diperlukan sebagai data pendukung. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo yang terletak di sebelah selatan kota Ponorogo tepatnya di Jl. Wali Songo 

Ngabar Ponorogo. Lembaga pendidikan ini telah menerapkan kegiatan ekstrakurikuler 

empat bahasa, di antaranya adalah bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan 

bahasa Daerah seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa lainnya. Adapun 

sekolah yang lain hanya menerapkan pidato tiga bahasa saja. Karena siswa di sana 

berasal dari berbagai profinsi. Untuk itu peneliti tertarik meneliti di lokasi tersebut. 

4. Data dan Sumber Data 



 

 

a. Data 

Data adalah informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran 

tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis 

menjadi fakta.
10

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

1) Data tentang apa yang melatarbelakangi pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

muhadlarah di MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo. 

2) Data tentang bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler muhadlarah di MI 

Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo. 

3) Data tentang apa saja kendala dan solusi dalam meningkatkan kepercayaan diri 

melalui kegiatan ekstrakurikuler muhadlarah di MI Mamba’ul Huda Al-

Islamiyah Ngabar Ponorogo. 

b. Sumber Data 

Sumber data merupakan bagian penting dari sebuah penelitian, karena 

ketepatan memilih dan menentukan sumber data akan membentuk ketepatan dan 

kekayaan data yang diperoleh.
11

 

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, 

selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lainnya. Sumber data dalam 

penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian.Adapun sumber data 

dalam penelitian ini adalah kegiatan ekstrakurikuler muhadlarah dan kepercayaan 

diri siswa, dokumentasi, kepala sekolah dan guru pembimbing muhadlarah di MI 

Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif adalah wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Penggunaan teknik tersebut dalam penelitian ini 

menjadikan dasar bagi peneliti bahwa fenomena penelitian kualitatif dapat dimengerti 

dengan baik, apabila dilakukan interaksi dengan subyek melalui interview 

(wawancara) mendalam, dan dokumentasi.
12

 

a. Interview (wawancara) mendalam 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.
13

 Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur, yaitu 

wawancara yang mana peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis 

yang alternatif jawabannya telah disiapkan.
14

 

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada kepala sekolah, guru 

pembimbing muhadlarah, dan peserta didik. Data yang diperoleh dari wawancara 

ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai latar belakang kegiatan 

ekstrakurikuler muhadlarah  sertamengenai  kendala dan solusi dalam peningkatan  

kepercayaan diri siswa.  

b. Dokumentasi 

                                                             
12 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2006), 109. 
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Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis baik berupa karangan, memo, 

pengumuman, instruksi, majalah, bulletin, pernyataan, aturan suatu lembaga 

masyarakat dan berita yang disiarkan kepada media masa.
15

 

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan mencatat data-data 

atau dokumen-dokumen yang ada. Dalam penelitian ini metode dokumentasi 

digunakan untuk menggali data mengenai pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

muhadlarah, persiapan guru dalam melaksanakan muhadlarahdi kelas masing-

masing, dari daftar hadir siswa, kriteria penlilaian kegiatan muhadlarah,  sejarah 

berdirinya MI Mamba’ul Huda Ponorogo, visi-misi, tujuan, letak geografis keadaan 

guru dan siswa serta sarana prasarana. Adapun dokumentasinya adalah berupa foto 

dari proses kegiatan muhadlarahdalam peningkatan kepercayaan diri siswa di MI 

Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo. 

 

 

6. Teknik Analisis Data 

Setelah semua data terkumpul, maka langkah berikutnya adalah pengolahan 

dan analisa data. Yang dimaksud dengan analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih 

mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh dirinya sendiri atau orang lain. 
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Analisis data dalam kasus ini menggunakan analisis data kualitatif, maka dalam 

analisis data selama di lapangan peneliti  menggunakan model MilesdanHuberman, 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam análisis ini dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. 

Aktivitas dalam análisis data, yaitu:
16

 

 

 

 

 

 

 

Koleksi data                   Display data 

 

 Reduksi data  

 

 

           Pemaparan kesimpulan 

      Gambar 1.1 

  Analisis data model interaktif dari Miler dan Huberman 

 

Berdasarkan gambar di atas dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, 

pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini 
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berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian. Dalam 

proses reduksi ini peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid. Ketika 

peneliti menyaksikan kebenaran data yang diperoleh akan dicek ulang dengan 

informan lain yang dirasa peneliti lebih mengetahui. 

b. Penyajian data 

Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan 

untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara 

lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah 

untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu sajiannya 

harus tertata secara apik. Penyajian data juga merupakan bagian dari analisis, 

bahkan memcakup pula reduksi data. Dalam proses ini peneliti mengelompokkan 

hal-hal yang serupa menjadi kategori atau kelompok satu, kelompok dua, dan 

seterusnya. Masing-masing kelompok tersebut menunjukkan tipologi yang 

adasesuai dengan rumusan masalahnya. Dalam tahap ini peneliti juga melakukan 

display (penyajian) data secara sistematik, agar lebih mudah untuk dipahami 

interaksi antar bagian-bagiannya dalam konteks yang utuh bukan segmental atau 

fragmental terlepas satu dengan lainnya. 

c. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi 

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi 

yang utuh. Makna-makna yang mungkin ada harus selalu diuji kebenaran dan 

kesesuaiannya sehingga validitas terjamin. Dalam tahap ini, peneliti membuat 

rumusan proposi yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai 

temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang 



 

 

terhadap data yang ada, pengelompokan data yang telah terbentuk, dan proposi 

yang telah dirumuskan. Langkah selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian 

lengkap dengan temuan baru yang berbeda dari temuan yang sudah ada. 

7. Pengecekan Keabsahan 

Kriteria keabsahan data ada empat macam yaitu: kepercayaan 

(kreadibility),keteralihan(transferability),kebergantungan (dependability),dan 

kapasitas (confirmability).Dalam penelitian kualitatif ini memakai tiga macam yaitu 

antara lain:
17

 

a. Kepercayaan (kreadibility) 

Kreadibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang berhasil 

dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya.  Ada beberapa teknik untuk mencapai 

kredibilitas adalah teknik triangulasi, sumber pengecekan anggota, perpanjangan 

kehadiran peneliti di lapangan, diskusi teman sejawat dan pengecekan kecakupan 

referensi. 

b. Kebergantungan (dependability) 

Kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya 

kemungkinan kesalahan dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data 

sehingga data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kesalahan sering 

dilakukan oleh manusia itu sendiri terutama peneliti karena keterbatasan 

pengalaman, waktu, pengetahuan cara untuk menetapkan bahwa proses penelitian 

dapat dipertanggungjawabkan melalui auditdependability oleh auditorindependent 

oleh dosen pembimbing. 

c. Kepastian (confirmability) 
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Disini pemastian bahwa suatu itu obyektif atau tidak tergantung pada 

persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat dan penemuan 

seseorang. Dapatlah dikatakan bahwa pengalaman sesorang itu subyektif sedangkan 

jika disepakati oleh beberapa atau banyak orang barulah dapat dikatakan obyektif. 

8. Tahap-tahap Penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian ini ada tiga tahapan dan ditambah dengan tahap 

terakhir penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. Tahap-tahap 

penelitian tersebut adalah: 

a. Tahap pra lapangan, yang meliputi menyusun rancangan penelitian, memilih 

lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan menilai keadaan lapangan, 

memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan 

menyangkut persoalan etika penelitian.  

b. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi memahami latar penelitian  dan persiapan 

diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data-data. 

c. Tahap analisis data,meliputi analisis data baik yang diperoleh melalui observasi, 

dokumen maupun wawancara mendalam dengan kepala sekolah dan guru-guru 

yang membimbing muhadlarah di MI Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo. 

Kemudian dilakukan penafsiran data sesuai dengan kontek permasalahan yang 

diteliti, selanjutnya melakukan pengecekan keabsahan data dengan cara mengecek 

sumber data yang didapat dan metode perolehan data sehingga data benar-benar 

valid sebagai dasar dan bahan untuk memberikan makna data yang merupakan 

proses penentuan dalam memahami konteks penelitian yang sedang diteliti. 



 

 

d. Tahap penulisan hasil laporan penelitian. Pada tahap ini, peneliti menuangkan hasil 

penelitian yang sistematis sehingga dapat dipahami dan diikuti alurnya oleh 

pembaca. 

 

G. SistematikaPembahasan 

Dalam pembahasan skripsi penulis membagi dalam bagian-bagian, tiap bagian 

terdiri bab-bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang saling berhubungan dalam 

kerangka satu kesatuan yang logis dan sistematis. 

Bab I Pendahuluan, membahas tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan, manfaat, metode penelitian dan sistematika pembahasan.  

Bab II Kajian Teori dan Telaah Pustaka, membahas tentang kegiatan 

ekstrakurikuler muhadlarah dan kepercayaan diri. 

Bab III Temuan Penelitian, membahas tentang gambaran umum MI Mamba’ul 

Huda Al-Islamiyah Ngabar  Ponorogo yang berisi tentang sejarah singkat, letak 

geografis, visi, misi, dan tujuan serta sarana dan prasarana. Dan tentang deskripsi data 

meliputi latar belakang kegiatan ekstrakurikuler muhadlarah di MI Mamba’ul Huda Al-

Islamiyah Ngabar Ponorogo, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler muhadlarah di MI 

Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo, dan faktor-faktor penghambat dan 

solusinya.  

Bab IV Laporan hasil penelitian, membahas tentang analisa latar belakang 

kegiatan ekstrakurikuler muhadlarah di MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar 

Ponorogo, analisa pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler muhadlarah di MI Mamba’ul 

Huda Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo, serta analisa kendala dan solusi dalam 



 

 

meningkatkan kepercayaan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler muhadlarah di MI 

Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar Ponorogo. 

Bab V Penutup, membahas tentang simpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 


