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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Pendidikan mengacu pada segala kegiatan yang dilakukan secara sadar, 

berupa pembinaan (pengajaran) pikiran dan jasmani peserta didik. Sepanjang 

hidupnya guna meningkatkan kepribadiannya dan memungkinkannya untuk hidup 

layak dalam berbagai lingkungan kehidupan dalam waktu selaras dengan alam dan 

masyarakat. Dalam pendidikan terdapat saling menguntungkan antara manusia 

dengan manusia lain dan lingkungannya yang ditandai dengan berkembangnya 

segala potensi manusia untuk kehidupan manusia dan komunitasnya.1 Pendidikan 

dapat dimaknai sebagai usaha membantu peserta didik mengembangkan seluruh 

potensinya seperti hati, pikir, rasa, serta raga guna untuk menghadapi tingkat 

kedewasaan.2  Setiap orang tentu memiliki karakter belajar yang berbeda-beda, 

disebabkan karena mereka mengalami proses belajar di lingkungan yang berbeda 

juga.  

Fungsi pendidikan membebaskan masyarakat dari kurangnya kemampuan, 

keterbelakangan dan lemah dalam mengenal huruf.3 Tujuan pendidikan diharapkan 

adanya perubahan pada diri siswa. Perubahan tersebut meliputi tingkah laku, 

perasaan, kemauan, mampu berkarya, mampu mengendalikan hawa nafsu, 

                                                             
1 Ngalim Purwanto, Pengantar Pendidikan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), Hal.24 
2  Muhammad Ali Ramdhani, Lingkungan Pendidikan dalam Implementasi Pendidikan 

Karakter, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2014), Hal.30 
3 Mujamil Qomar, Kesadaran Pendidikan, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), Hal.5 
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bermasyarakat dan berbudaya.4 Untuk mewujudkan idealitas ini perlu dibangun 

motivasi pribadi masing-masing yang menjadi cikal bakal keluarga dan 

masyarakat. 5  Dan untuk mencapai suatu harapan tersebut perlu adanya upaya 

keseriusan dan bertanggung jawab dari diri peserta didik.   

Saat ini pendidikan masih berproses dari pengubahan sikap dan tingkah laku 

seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya 

pengajaran dan latihan. Maka dari itu pengajaran bisa dilaksanakan di ruang 

lingkup rumah, sekolah dan masyarakat. Setiap orang di rumah, sekolah, dan 

lembaga pendidikan masyarakat pasti akan mengalami perubahan dan 

perkembangan dalam upaya menuntun anak sejak lahir hingga dewasa baik jasmani 

dan rohani, beserta interaksi alam atau lingkungan.6 Dalam lingkungan keluarga 

inilah kita mendapat pendidikan dan bimbingan dari kedua orang tua. Pendidikan 

keluarga masih menjadi bagian dari luar sekolah dalam keluarga dan memberikan 

keyakinan agama, nilai budaya, nilai sikap dan keterampilan. Pendidikan sekolah 

adalah pendidikan yang diterima masyarakat di sekolah secara tertib, sistematis, 

dan bertahap dengan mengikuti persyaratan yang jelas dan ketat (mulai dari taman 

kanak-kanak hingga universitas). 7  Sedangkan pendidikan masyarakat adalah 

lingkungan setelah keluarga dan sekolah.8 Pendidikan sekolah sebagai lembaga 

pendidikan formal karena sekolah mempunyai bentuk yang jelas, karena dalam arti 

                                                             
4 I Wayan Cong Sujana, Fungsi dan Tujuan Pendidikan Indonesia, (Bali: Adi Widya Media, 

2019), Hal.31 
5 Abdul Jalil, Karakter Pendidikan untuk Membentuk Pendidikan Karakter, (Kudus: STAIN 

Kudus, 2012), Hal.176 
6 Nurkholis, Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi, (Jakarta: Universitas Negeri 

Jakarta, 2013), Hal.26 
7  A. Irwansa, Analisis Pelaksanaan Tata Tertib Sekolah Pada Siswa Di SMK Negeri 1 

Makassar, (Makassar: UNM, 2016), Hal.2 
8 Jito Subianto, Peran Keluarga, Sekolah, Dan Masyarakat Dalam Pembentukan Karakter 

Berkualitas, (Jawa Tengah: LPPG, 2013), Hal.337 
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mata pelajarannya diatur secara teratur dan direncanakan serta ditentukan. Bahkan 

matematika dapat disebut juga dengan mata pelajaran yang paling umum dan utama 

ketika diajarkan di lingkup pendidikan. 

Matematika mempunyai arti ilmu pengetahuan yang berpola. 9  Namun 

apabila kita mendefinisikan apa itu matematika, banyak yang memahami 

matematika adalah sebagai ilmu hitung. Dalam lembaga pendidikan hampir semua 

sekolah terdapat mata pelajaran matematika, dimana mulai tingkat sekolah dasar, 

menengah sampai perguruan tinggi. Menurut Kemendikbud, Tujuan pembelajaran 

matematika yaitu menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam 

pembelajaran dengan pendekatan scientific (ilmiah). Dalam pembelajaran 

matematika kegiatan yang dilakukan agar pembelajaran bermakna yang meliputi 

mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. 10  Semua 

kemampuan yang telah dinyatakan diatas untuk menghadapi perubahan dunia yang 

terus berubah melalui pelatihan. Karena peran globalisasi yang kian berkembang 

maka ilmu hitung matematika terkenal aktif sesuai keragaman dari ruang lingkup 

matematika itu sendiri.  

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 5 Tulungagung Kelas VII A 

berdasarkan kondisi fakta di lapangan yang telah saya teliti menyatakan bahwa 

beberapa siswa memiliki tingkat kecemasan ringan dan tinggi dalam pembelajaran 

matematika, pada saat yang sama siswa merasakan ketakutan, kecemasan, 

penyesalan, kebosanan, kurangnya daya tarik, dan lain-lain dalam belajar 

matematika. Seringkali ditemukan bahwa siswa cenderung menganggap 

                                                             
9  Muhammad Daut Siagian, Kemampuan Koneksi Matematik Dalam Pembelajaran 

Matematika, (Medan: FKIP UISU, 2016), Hal.60 
10  Rahmi Fuadi, dkk., Peningkatan Kemampuan Pemahaman dan Penalaran Matematis 

Melalui Pendekatan Kontekstual, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2016), Hal.47 
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matematika adalah mata pelajaran yang paling sulit, karena matematika sebagian 

besar merupakan rumus yang harus diingat, dan menjadi salah satu kendala dari 

beberapa mata pelajaran sekolah, bahkan menimbulkan kecemasan diri siswa. 

Dalam pembelajaran matematika, siswa akan menghadapi berbagai kendala saat 

menyelesaikan latihan soal. Salah satunya pada materi perbandingan, materi 

perbandingan ini membutuhkan kejelian yang matang untuk menyelesaikan suatu 

persoalan. Hal ini dapat terjadi karena siswa cenderung lebih suka menghafal materi 

yang diberikan oleh guru dibandingkan memahami suatu konsep. Akibatnya, siswa 

mengalami kesulitan ketika permasalahan yang diberikan bentuk soalnya berbeda 

dari biasanya. Ketika memecahkan masalah matematika, siswa akan menggunakan 

berbagai strategi yang berbeda. Strategi tersebut contohnya dengan gambar, rumus. 

Strategi yang digunakan tersebut ternyata banyak dipengaruhi oleh gaya kognitif.11 

Menurut Widadah, Gaya kognitif menggambarkan bagaimana siswa menerima, 

mengolah, menyusun dan menyajikan kembali informasi yang dimiliki. Menurut 

Puspita dan Pradnyo, tipe-tipe gaya kognitif dapat dikelompokan menjadi dua yaitu 

gaya kognitif refleksif dan impulsif. Firestone, mendefinisikan bahwa siswa 

impulsif yaitu siswa yang cepat merespon namun kesalahan jawaban tinggi. 

Sedangkan, siswa refleksif lambat atau mempertimbangkan dulu dalam merespon 

tetapi kesalahan jawaban rendah. Berdasarkan penelitian terkait tingkat kecemasan 

siswa kelas VII A dalam menyelesaikan soal pada materi perbandingan yang 

ditinjau dari gaya kognitif refleksif dan impulsif belum dilakukan. Padahal 

menganalisis kecemasan siswa dalam memecahkan masalah matematika itu 

                                                             
11  Nurina Happy, dkk., Analisis Kesalahan Siswa Dengan Gaya Kognitif Reflektif Pada 

Materi Segiempat Berdasarkan NEWMAN’S ERROR ANALYSIS (NEA), (Semarang: FPMIPATI, 

2019), Hal.131 
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penting, diukur dengan dua tipe gaya refleksif dan impulsif. Hal ini merupakan 

salah satu cara untuk mengetahui penyebab dan gejala menimbulkan kecemasan 

pada diri siswa itu sering muncul berdasarkan gaya kognitif refleksif dan gaya 

kognitif impulsif. Nantinya peneliti akan mencari tahu penyebab dan gejala 

terjadinya kecemasan siswa pada saat menyelesaikan soal perbandingan. Sehingga 

dari hasil jawaban siswa dapat terukur, siswa mana yang lebih ke gaya kognitif 

refleksif dan siswa ke gaya impulsif. 

Di dalam bidang matematika kecemasan yang dihadapi siswa merupakan 

salah satu kecemasan matematika. Menurut Anditya, Kecemasan matematika 

adalah segala sesuatu yang bersikap negatif dan mempengaruhi penurunan 

kepercayaan diri terhadap matematika.12 Sedangkan Menurut Shisigu, Kecemasan 

matematis adalah emosi negatif yang dapat mengganggu proses pemecahan 

masalah matematika. 13  Kecemasan matematika tidak dapat dianggap hal yang 

sepele, karena ketidakmampuan siswa untuk beradaptasi dengan kurikulum akan 

menyebabkan kesulitan dan ketakutan siswa dalam matematika yang akan 

mengakibatkan penurunan prestasi matematika siswa. Padahal selama berada pada 

level tertentu, siswa masih membutuhkan kecemasan matematika untuk 

merangsang semangat belajarnya. Namun jika tidak merasa cemas maka siswa akan 

menjadi terlena, begitu pula sebaliknya jika kecemasan yang berlebihan akan 

mengganggu pembelajaran siswa. Ketika kecemasan siswa meningkat, siswa ini 

akan melipatgandakan upayanya, tetapi pemahaman mereka semakin buruk, yang 

menyebabkan peningkatan kecemasan. Adanya keterkaitan dengan prestasi 

                                                             
12 Fajar Riski, dkk., Pengaruh Kecemasan Matematika Terhadap Kemampuan Pemecahan 

Masalah Siswa Di SMA, (Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2019), Hal.14 
13 Nia Nur Fadilah, Analisis Tingkat Kecemasan Matematis Siswa SMP, (Karawang: USK, 

2019), Hal.460 
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akdemik siswa. Semakin tinggi derajat kecemasannya, semakin rendah prestasi 

akademiknya.14 Rendahnya kualitas pembelajaran matematika merupakan masalah 

di bidang pendidikan. Belajar matematika bukan untuk dihafal, tetapi untuk 

dipahami, dan metode latihan yang biasa kita lakukan. Apabila keadaan ini masih 

terus berlanjut maka siswa cenderung memiliki ilmu yang dangkal, sulit untuk 

memahami apapun mulai dari konsep matematika hingga inti dari seluk-beluk 

persoalan matematika. 

Kecemasan seorang anak pasti berbeda-beda kita bisa mengetahui bahwa 

ketika di dalam kelas guru memberikan sebuah pertanyaan atau tugas secara lisan 

maupun non lisan.15 Ketika siswa disuruh untuk menyelesaikan soal matematika 

dengan materi perbandingan dan dikumpulkan kepada guru untuk dinilai, dari 

pekerjaan dan hasil jawaban tiap siswa rata-rata proses tidak sama namun berbeda-

beda penyelesaiannya. Bahwa terdapat siswa di kelas yang memiliki kecerdasan 

otak sangat pandai, sedang, maupun rendah akan tetapi dibalik semua itu terdapat 

kecemasan, kekhawatiran, takut pada diri siswa. 16  Deskripsi ini adalah 

kecenderungan anak-anak untuk menunjukkan waktu respons terhadap situasi 

masalah dengan ketidakpastian yang lebih tinggi cepat atau lambat. Perbedaan dari 

berbagai kondisi siswa dapat terukur dengan beberapa gaya kecemasan adapun 

siswa yang bergaya kognitif refleksif memuat siswa yang lambat dalam 

menyelesaikan suatu masalah namun dia memiliki tingkat kesalahan jawaban yang 

                                                             
14 Lilik Gunawanti, Analisis Kecemasan Siswa Dalam Mata Pelajaran Matematika Pada 

Pokok Bahasan Operasi Hitung Bentuk Aljabar di SMP Negeri 2 Papar, (Kediri: Universitas 

Nusantara PGRI Kediri), Hal.3-4 
15 Mukholil, Kecemasan Dalam Proses Belajar, (Lampung: Guru Man 2 Lampung, 2018), 

Hal.1 
16 Rudiansyah, Upaya Guru Dalam Mengatasi Kecemasan Siswa Dalam Menghadapi Tes 

(Pencapaian Hasil Belajar) Siswa Di SMP Negeri 3 Banda Aceh, (Aceh: FKIP USK, 2016), Hal.98 



7 
 

 
 

sangat rendah atau jawaban benar. 17  Sedangkan siswa yang bergaya kognitif 

impulsif ini siswa cepat dalam menyelesaikan suatu masalah akan tetapi dia 

memiliki tingkat kesalahan jawaban yang sangat tinggi atau jawaban kurang tepat.18 

Siswa secara tidak sadar memiliki kecemasan sendiri-sendiri baik kognitif refleksif, 

dan kognitif impulsif. Dengan kecemasan yang berbeda-beda, secara tidak langsung 

akan mempengaruhi seberapa baik kita menyerap apa yang kita pelajari. 

Ketidaksamaan tersebut memiliki keunikan tersendiri untuk masing-masing siswa 

dalam mempelajari matematika khususnya materi pokok perbandingan. 

Pada materi perbandingan, misalnya materi ini mempelajari skala jarak 

rasio, perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai dan sebagainya. Jadi 

materi tersebut sangat membutuhkan kejelian dan penalaran yang mendalam 

sehingga untuk memahaminya membutuhkan suatu latihan yang matang dan sering 

dilakukan. Karena dapat membangun siswa mudah mengingat dan mudah 

mempelajarinya sehingga ia paham materi tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik 

ingin mengetahui seberapa besar tingkat kecemasan siswa dan gejala apa saja yang 

menimbulkan kecemasan pada diri siswa itu sering muncul dalam pembelajaran 

matematika berdasarkan gaya kognitif refleksif dan impulsif di SMP Negeri 5 

Tulungagung. Dari permasalahan diatas maka peneliti tertarik mengadakan suatu 

penelitian dengan judul “Analisis Tingkat Kecemasan Siswa Kelas VII A Dalam 

Menyelesaikan Soal Matematika Pada Materi Perbandingan Ditinjau Dari 

Gaya Kognitif Refleksif dan Impulsif  Di SMP Negeri 5 Tulungagung”. 

                                                             
17  Warli, Kreativitas Siswa SMP yang Bergaya Kognitif Refleksif atau Impulsif dalam 

Memecahkan Masalah Geometri, (Tuban: Universitas PGRI Ronggolawe, 2013), Hal.190 
18 Inggit Tri Susanti, Analisis Kreativitas Siswa Dalam Menyelesaikan Masalah Matematika 

Ditinjau Dari Gaya Kognitif Refleksif Dan Impulsif, (Purwokerto: FKIP UMP, 2015), Hal.16-18 
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B.  Fokus Penelitian 

Berdasarkan konteks penelitian diatas, supaya dalam penelitian ini tidak 

terjadi keraguan dan demi terwujudnya suatu pembahasan yang sesuai dengan 

harapan, maka peneliti memfokuskan pembahasan yang akan diangkat dalam 

penelitian ini. Berikut fokus penelitian yang diambil yaitu : 

1. Bagaimana tingkat kecemasan siswa kelas VII A dalam menyelesaikan soal 

matematika pada materi perbandingan ditinjau dari gaya kognitif refleksif di 

SMP Negeri 5 Tulungagung? 

2. Bagaimana tingkat kecemasan siswa kelas VII A dalam menyelesaikan soal 

matematika pada materi perbandingan ditinjau dari gaya kognitif impulsif di 

SMP Negeri 5 Tulungagung? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Bertitik tolak dari fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian yang ingin 

dicapai oleh peneliti yaitu : 

1. Untuk mendeskripsikan tingkat kecemasan siswa kelas VII A dalam 

menyelesaikan soal matematika pada materi perbandingan ditinjau dari gaya 

kognitif refleksif di SMP Negeri 5 Tulungagung? 

2. Untuk mendeskripsikan tingkat kecemasan siswa kelas VII A dalam 

menyelesaikan soal matematika pada materi perbandingan ditinjau dari gaya 

kognitif impulsif di SMP Negeri 5 Tulungagung? 
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D.  Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka hasil penelitian ini  

diharapkan memiliki kegunaan atau bermanfaat bagi : 

1. Bagi Institusi Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan dengan informasi yang diperoleh. Dimana informasi tersebut bisa 

digunakan sebagai acuan atau pedoman untuk mengetahui dan mengatasi adanya 

tingkat kecemasan siswa, khususnya berdasarkan gaya kognitif yang dimiliki 

masing-masing siswa. 

2. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan lebih mengenal tingkat kecemasan siswa dengan 

memperhatikan karakteristik dari gaya kognitif yang dimiliki. Hal ini 

dikarenakan gaya kognitif siswa mempengaruhi cara siswa dalam menerima 

informasi. Sehingga, dengan mengetahui karakteristik siswa refleksif yang teliti 

dengan waktu menjawab soal lebih lama namun jawaban benar dengan siswa 

impulsif yang memiliki karakteristik tergesa-gesa dan cepat dalam menjawab 

soal namun jawaban cenderung salah. Guru diharapkan lebih sering memotivasi, 

menguatkan mental siswa, mengontrol kecemasan siswa, memberi latihan soal 

dan membahas secara bersamaan agar siswa terbiasa memecahkan masalah 

matematika. 

3. Bagi Siswa 

Penelitian ini sebagai informasi dan bahan masukan kepada siswa bahwa 

tingkat kecemasan dengan gaya kognitif yang berbeda juga mempengaruhi 

dalam memecahkan masalah matematika. Siswa harus mampu mengenali gaya 
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kognitif yang dimilikinya, misal melalui tes MFFT atau dengan cara 

memperhatikan ciri-ciri yang ada pada dirinya ketika mengerjakan soal, apakah 

ia mengarah ke siswa refleksif atau siswa impulsif. Sehingga dengan begitu 

siswa mampu mengontrol kecemasan dan menentukan sendiri cara yang tepat 

bagi dirinya agar lebih maksimal dalam menyerap dan memahami materi 

pelajaran yang diajarkan oleh guru di sekolah. 

4. Bagi Peneliti Lain 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

referensi atau bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin melakukan 

penelitian dengan topik sejenis. Selain itu, disarankan bagi peneliti lain yang 

ingin mengangkat topik yang sejenis, supaya lebih mengembangkan dan 

memperluas ruang lingkup penelitian ini menjadi karya penelitian yang lebih 

spesifik. 

 

E.  Penegasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam mengartikan istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan istilah yang 

digunakan. Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Secara Konseptual 

 

a. Analisis  
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Analisis merupakan suatu proses pemecahan atau memilah data 

menjadi komponen-komponen yang lebih kecil berdasarkan elemen dan 

struktur tertentu.19  

b. Kecemasan  

Kecemasan merupakan perasaan tidak menyenangkan, yang dicirikan 

oleh istilah-istilah seperti kekhawatiran, kebosanan, dan ketakutan, dan 

terkadang orang mengalaminya dalam tingkat yang berbeda-beda.20 

c. Matematika 

Matematika menurut "James and James 'Dictionary of Mathematics", 

mengatakan bahwa Matematika adalah ilmu logika tentang bentuk, susunan, 

besaran dan konsep.21 

d. Perbandingan 

Perbandingan merupakan suatu hubungan antara dua ukuran atau objek 

yang lebih dalam suatu himpunan dengan satuan yang sama angka, yang 

membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan 

dinyatakan dengan cara sederhana.22  

e. Gaya Kognitif Refleksif  

Gaya Kognitif Refleksif adalah kecepatan berpikir menggambarkan 

kecenderungan anak lambat dalam menyelesaikan masalah namun cermat,  

 

                                                             
19  Rully Riswati Krismantono, dkk., Analisis Kesalahan Dalam Menyelesaikan Soal 

Matematika, (Yogyakarta: FKIP Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, 2018), Hal.177 
20 Mutiatus Solikah, Pengaruh Kecemasan Siswa Pada Matematika Dan Motivasi Belajar 

Terhadap Prestasi Belajar Matematika, (Surabaya: UNESA, 2012), Hal.1-2 
21 H. Erman Suherman, dkk., Strategi Pembelajaran Matematika Kontenporer, (Universitas 

Pendidikan Indonesia), Hal.16 
22 Nicky Maya Sari, Analisis Tingkat Kesulitan Siswa Dalam Mengerjakan Soal Matematika 

Materi Perbandingan Kelas VII SMP Luhur Baladika, (Bandung: Fakultas Matematika dan Sains, 

IKIP Siliwangi Bandung, 2020), Hal.24 
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teliti dan berhati-hati sehingga tingkat kesalahan jawaban sangat rendah.23 

f. Gaya Kognitif Impulsif 

Gaya Kognitif Impulsif adalah kecepatan berpikir menggambarkan 

kecenderungan anak cepat dalam menyelesaikan masalah namun kurang 

cermat, teliti dan berhati-hati sehingga tingkat kesalahan jawaban sangat 

tinggi.24 

2. Secara Operasional 

 

a. Analisis 

Analisis adalah suatu usaha penyelidikan terkait kasus yang akan 

diteliti dengan menguraikan masalah kompleks menjadi bagian kecil yang 

lebih mudah dipahami.  

b. Kecemasan 

Kecemasan adalah suatu bentuk emosi yang ditandai dengan perasaan 

yang negatif, namun emosi disini salah satu respons normal diri karena 

perasaan cemas akan berlalu setelah kondisi yang memicunya hilang. 

c. Matematika 

Matematika adalah suatu pelajaran yang mampu melatih siswa untuk 

berlogika, kreatif, lebih teliti, cermat, dan sangat berguna dalam kehidupan 

sehari-hari. 

d. Perbandingan 

                                                             
23 Inggit Tri Susanti, Analisis Kreativitas Siswa Dalam Menyelesaikan Masalah Matematika 

Ditinjau Dari Gaya Kognitif Refleksif Dan Impulsif, (Purwokerto: FKIP UMP, 2015), Hal.16-18 
24 Ibid. 
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Perbandingan merupakan usaha membandingkan dua objek atau lebih 

menggunakan rumus perbandingan yang akurat dan praktis.  

e. Gaya Kognitif Refleksif 

Gaya Kognitif Refleksif yaitu memiliki karakteristik yang lambat 

dalam menyelesaikan masalah tetapi teliti dalam menjawab. 

f. Gaya Kognitif Impulsif 

Gaya Kognitif Impulsif yaitu memiliki karakteristik yang cepat dalam 

menyelesaikan masalah tetapi kurang teliti dalam menjawab.  

 

F.  Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan disini bertujuan untuk memudahkan jalannya 

pembahasan terhadap suatu makna yang terkandung, sehingga uraian dapat diikuti 

dan dapat dipahami secara jelas dan sistematis. Adapun sistematika pembahasan 

dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagian Awal 

Bagian ini memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman 

persetujuan, halaman pengesahan, lembar pernyataan keaslian tulisan, lembar 

pernyataan kesediaan publikasi karya ilmiah, motto, halaman persembahan, 

prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar bagan, daftar gambar, daftar lampiran, dan 

abstrak. 

2. Bagian Utama (Inti) 

Bagian ini dibagi dalam beberapa bab dan sub bab. Dengan rincian sebagai 

berikut: 
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a. Bab I Pendahuluan 

Pada bab pendahuluan ini berisi uraian mengenai konteks penelitian, fokus 

penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan 

sistematika penelitian. 

b. Bab II Kajian Pustaka 

Pada bab ini memuat uraian tentang deskripsi teori, hasil dari penelitian 

terdahulu, kerangka konseptual atau kerangka berpikir. Dengan adanya 

beberapa teori yang disesuaikan dengan judul untuk mempermudah 

pembahasan hasil penelitian tersebut. 

c. Bab III Metode Penelitian 

Pada bab metode penelitian berisi tentang rancangan penelitian, kehadiran 

penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data/subjek penelitian, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-

tahap penelitian. 

d. Bab IV Hasil Penelitian 

Pada bab hasil penelitian berisi tentang deskripsi data, analisis data, dan 

temuan penelitian. 

e. Bab V Pembahasan 

Pada bab pembahasan berisi tentang pembahasan hasil penelitian. 

f. Bab VI Penutup 

Pada bab penutup meliputi kesimpulan dan saran. 

3. Bagian Akhir 

Pada bagian ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.


