
 
 

 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Dalam upaya mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

berkualitas, pendidikan sangat diperlukan untuk menguasai ilmu pengetahuan, 

memiliki keterampilan yang dibutuhkan, dan menguasai teknologi terkini 

yang semakin berkembang untuk menghadapi perkembangan zaman yang 

akan memiliki nilai untuk kemajuan kehidupan setiap individu maupun 

kemajuan bangsa. 

Kemajuan pendidikan diperlukan untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan di suatu negara. Pendidikan sendiri merupakan aspek penting 

dalam mengembangkan kepribadian manusia. Suatu negara tanpa adanya 

pendidikan tidak akan bisa menjadikan masyarakatnya semakin berkembang 

untuk terus maju membenahi masalah-masalah yang ada. Pendidikan 

dipercaya sebagai alat strategis meningkatkan taraf hidup manusia. Melalui 

Pendidikan manusia menjadi cerdas, memiliki skill, sikap hidup yang baik 

sehingga dapat bergaul dengan baik pula di masyarakat dan dapat menolong 

dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat. Pendidikan menjadi investasi yang 

memberi keuntungan sosial dan pribadi untuk menjadikan individunya 

manusia yang memiliki derajat. 

Seiring dengan bertambah nya jumlah penduduk di Indonesia, dalam era 

globalisasi dan industrialisasi telah menimbulkan banyak permasalahan, salah 

satunya adalah menyempitnya lapangan pekerjaan, kesempatan kerja dengan 

orang yang mencari kerja lebih banyak orang yang mencari kerja, sehingga 

banyak orang yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bekerja, akibatnya 

jumlah pengangguran semakin besar yang berdampak pada kondisi 

perekonomian di Indonesia.  

Pendidikan mempunyai peranan yang vital dalam menghasilkan sumber 

daya yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas akan menciptakan sumber 
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daya berkualitas yang merupakan salah satu cita-cita bangsa Indonesia 

sehingga mampu berkompetisi di era globalisasi. Dalam UU No. 20 Tahun 

2003 tentang sistem pendidikan nasional dalam Bab IV Pasal 3 telah 

dijelaskan fungsi dan tujuan pendidikan yang berbunyi:  

Pendidikan   nasional   berfungsi   mengembangkan   kemampuan   dan 

membentuk watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar  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 

Masalah yang terjadi di negri ini adalah semakin banyak nya 

pertumbuhan penduduk semakin banyak pula pekerjaan yang di butuhkan oleh 

penduduk sedangkan lapangan pekerjaan tidak mampu menopang jumlah 

penduduk yang semakin tumbuh dan membutuhkan pekerjaan yang 

mengakibatkan tingkat pengangguran semakin membengkak. Hal ini 

dibuktikan oleh data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jumlah angkatan kerja 

pada Februari 2020 sebanyak 24,33 juta orang, naik 0,50 juta orang dibanding 

keadaan Februari 2019. Komponen pembentuk angkatan kerja adalah 

penduduk yang bekerja dan pengangguran. Pada Februari 2020, sebanyak 

22,46 juta orang adalah penduduk bekerja dan sebanyak 1,87 juta orang 

menganggur. Dibanding keadaan setahun yang lalu, jumlah penduduk bekerja 

dan pengangguran bertambah masing-masing 0,47 juta orang dan 28,35 ribu 

orang. Sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat. TPAK pada Februari 2020 tercatat 

sebesar 65,97persen, meningkat 0,27 persen dibandingkan keadaan Februari 

2019. Peningkatan TPAK memberikan indikasi adanya potensi ekonomi dari 

sisi pasokan (supply) tenaga kerja yang juga meningkat. Berdasarkan jenis 

kelamin, terdapat perbedaan TPAK antara laki-laki dan perempuan. Pada 

Februari 2020, TPAK laki-laki sebesar 83,30 persen dan TPAK perempuan 

hanya sebesar 48,35 persen. Dibandingkan dengan kondisi setahun yang lalu, 
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TPAK laki-laki meningkat sebesar 1,02 persen sedangkan TPAK perempuan 

turun sebesar 0,48 persen. 

 

Tabel 1.1  

Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama, Februari 

2018-Februari 2020 

  Sumber : Badan Pusat Statistik (2020) 

Dari table 1.1 dapat dilihat menunjukan kenaikan pengangguran 

Dibandingkan dengan kondisi setahun yang lalu, TPAK laki-laki meningkat 

sebesar 1,02 persen  sedangkan TPAK perempuan turun sebesar 0,48 persen. 

Walaupun ada peningkatan dan penurunan TPAK, peningkatan pengangguran 

lah yang menonjol lebih besar. Lulusan sekolah menengah atas yang 

diharapkan menjadi roda penggerak perekonomian negara Indonesia, 

nyatanya masih ada yang mengalami kesulitan untuk mendapat pekerjaan dan 

bahkan belum bekerja, sehingga berakibat pada tingkat pengangguran 

semakin tinggi sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi bangsa 

yang menurun. Selayaknya lulusan sekolah menengah atas dapat 

berwirausaha tetapi dalam kenyataannya bahwa lulusan sekolah menengah 

atas tidak banyak berwirausaha sehingga tingkat pegangguran semakin tinggi,  
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hal ini bisa disebabkan karena sturuktur pembelajaran yang dijalakan pada 

sekolah menengah atas di Indonesia fokus terhadap kesiapan siswa untuk 

mencari kerja dan melanjutkan studi saja bukan menyiapkan lulusan yang 

dapat menciptakan lapangan kerja. 

Ekonom memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini 

maksimal tumbuh di 4,9%. Dengan berbagai tantangan yang ada, pemerintah 

dirasa sulit mendorong ekonomi tumbuh di kisaran 5%. Padahal tahun ini 

targetnya 5,3%. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) 

Mohammad Faisal menjelaskan, tanpa adanya wabah virus corona (Covid-19) 

saja, kemungkinan besar pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 akan 

lebih rendah dibandingkan 2019. "Sebelum ada Corona kita sudah 

memprediksikan (pertumbuhan ekonomi) 4,9%. Sebelum Corona di akhir 

tahun lalu ya 4,9% sampai 5% sih, tapi artinya lebih rendah dibandingkan 

tahun 2019 lalu kan 5,02%. Sekarang kalau di bawah itu kan berarti lebih 

rendah, berarti di bawah 5% (yaitu) 4,9%," kata dia saat dihubungi detikcom, 

Minggu (8/3/2020). Dilihat dari kejadian di atas pemerintah masih belum bisa 

memulihkan ekonomi dalam hal kewirausahaanpun masih belum cukup 

ditambah dengan ada wabah virus corona yang terjadi, Jika jumlah 

kewirausahan di Indonesia bisa bertambah maka hal itu akan membuat kondisi 

ekonomi Negara menjadi  lebih baik dan akan berdampak pada bertambahnya 

lapangan pekerjaan, serta akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat  

Persoalan  tersebut menunjukkan bahwa jumlah wirausaha yang ada 

di Indonesia masih belum begitu mampu untuk membantu negara dalam 

mengatasi masalah pengangguran. Terdapat dua faktor penghambat 

perkembangan seseorang untuk memulai berwirausaha. Pertama adalah 

sistem pendidikan yang mencetak lulusannya menjadi seorang pekerja bukan 

sebagai pencipta lapangan pekerjaan sebagai banyak kasus nya di kehidupan 

sehari-hari yang seharusnya mereka di tanyakan akan berwirausaha seperti 

apa, tapi yang mereka alami selalu ditanyakan setelah lulus akan kerja dimana. 

Kedua mindset atau pola pikir yaitu sampai saat ini masih banyak lulusan yang 
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berfikir untuk mencari pekerjaan bukan membuka lapangan pekerjaan, dan 

ada juga faktor penghambat perkembangan seseorang untuk memula 

berwirausaha seperti yang di katakan  Tuseroh (2013) yaitu rasa percaya diri 

yang rendah, jiwa kepemimpinan yang kurang yang sebagai fakor penting 

dalam mempengaruhi kinerja. 

Seiring dengan banyaknya persaingan dan tantangan yang harus 

dihadapi oleh seseorang  yang ingin memulai usaha, maka berwirausaha itu 

harus dibarengi dengan perencanaan dan perhitungan yang matang agar kelak 

usaha yang dijalankan bisa berjalan dengan baik. Melihat nilai pengangguran 

di atas dapat di simpulkan masih tergolong rendahnya minat berwirausaha 

sehingga menimbulkan penggangguran yang cukup besar, hal ini merupakan 

suatu masalah bagi pendidik di Indonesia khusus nya bagi pendidik atau guru 

sekolah menengah atas yang belum maksimal dalam mencetak lulusan yang 

berkualitas begitu juga yang terjadi di SMA Pasundan 2 Bandung  

Melihat rendahnya tingkat wirausaha di Indonesia, maka di perlukan 

suatu kebijakan pemerintah kesadaran diri masyarakat agar menganggap 

berwirausaha itu dapat mengurangin jumlah pengangguran di Indonesia. 

Kenyataanya wirausaha di Indonesia masih tergolong rendah, oleh karna itu 

dirasa perlu mengembangkan wirausaha, salah satu faktor yang mendukung 

wirausaha adalah minat berwirausaha. Menumbuhkan minat dibutuhkan suatu 

pengenalan dan pengetahuan baru kemudian timbul minat tersebut. Minat 

sangatlah berpengaruh pada setiap kegiatan yang akan dilakukan karena 

dengan adanya minat maka seseorang akan melakukan segala sesuatunya 

dengan ikhlas dan tidak merasa terpaksa sehingga akan menjadi dorongan 

yang positif untuk dirinya pribadi.  

Minat sangatlah berpengaruh pada setiap kegiatan yang akan 

dilakukan karena dengan adanya minat  maka seseorang akan melakukan 

segala sesuatunya dengan ikhlas dan tidak merasa terpaksa sehingga akan 

menjadi dorongan yang positif untuk dirinya pribadi. Minat juga dipengaruhi 
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oleh pembelajaran. Pembelajaran adalah proses yang dilaksanakan untuk 

memperoleh dan memproses pengetahuan, keterampilan, dan sikap.  

Permasalahan minat berwirausaha pada siswa yang sudah menempuh 

sekolah menengah atas disadari betul masih rendah. Wirausaha merupakan 

salah satu faktor pendukung yang menentukan maju mundurnya 

perekonomian di Indonesia, Menurut Stephen P. Robbins dan Mary Coulter 

dalam (Hanum, 2011) mengemukakan, wirausaha adalah proses di mana 

seseorang atau sekelompok orang menggunakan usaha dan sarana yang 

terorganisasi untuk mengejar peluang guna menciptakan nilai dan bertumbuh 

dengan memenuhi keinginan dan kebutuhan melalui inovasi dan keunikan 

Untuk menimbulkan minat berwirausaha, dengan siswa dibekali 

pengetahuan berwirausaha melalui mata pelajaran kewirausahaan. Di SMA 

Pasundan 2 Bandung mata pelajaran kewirausahaan diberikan di kelas XI IPS 

1 dan XI IPS 2 dengan harapan ilmu yang didapat tersebut nantinya dapat 

membekali para siswa saat mereka berwirausaha.  

Upaya menumbuhkan minat berwirausaha siswa terdapat beberapa 

kendala. Kendala yang dihadapi sehubungan dengan usaha mengembangkan 

minat berwirausaha siswa adalah masih banyaknya siswa yang mempunyai 

anggapan bahwa untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik hanya 

ditentukan oleh kesempatan mendapatkan pendidikan yang tinggi dan masih 

banyak yang menggantungkan masa depan mereka pada gelar-gelar 

kependidikan dan ijazah-ijazah sekolah tanpa membekali mereka  dengan 

sikap mandiri yang sangat dibutuhkan untuk terjun ke dunia wirausaha 

Menurut Komarudin (2011) Pembelajaran dalam bahasa Inggris 

disebut “Learning”. Selanjutnya secara definitive dikemukakan bahwa; 

“Pembelajaran adalah suatu kegiatan untuk memperoleh pengetahuan atau 

pemahaman atau keterampilan (termasuk penguasaan kognitif, afektif, dan 

psikomotor) melalui studi, pengajaran, atau pengalaman.Komarudin (2011) 

Pembelajaran kewirausahaan bisa dijadikan modal dasar untuk 

mengaplikasikan sikap dan perilaku berwirausaha, serta materi pembelajaran 
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kewirausahaan yang disampaikan dosen diharapkan dapat menimbulkan 

minat berwirausaha pada mahasiswa. Orientasi pembelajaran kewirausahaan 

pada umumnya hanya dianggap sebatas teori semata dan bukan seperti 

mendidik untuk menghasilkan calon wirausaha. Pelaksanaan pembelajaran 

kewirausahaan di perguruan tinggi  harusnya lebih  responsif terhadap 

perubahan pasar sehingga mahasiswa dapat melihat peluang wirausaha yang 

bisa dijalankan oleh mereka. Selain itu juga proses pembelajaran 

kewirausahaan harusnya mampu memberikan keterampilan yang lebih luas 

lagi sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam menyesuaikan dengan 

perkembangan zaman 

Berwirausaha akan mampu membuat seseorang lebih giat dalam 

mencari peluang yang ada untuk mengembangkan usahanya. Pembelajaran 

kewirausahaan bisa dijadikan modal dasar untuk mengaplikasikan sikap dan 

perilaku berwirausaha, serta materi pembelajaran kewirausahaan yang 

disampaikan guru diharapkan dapat menimbulkan minat berwirausaha pada 

siswa.  

Kewirausahaan adalah mata pelajaran yang dapat diajarkan di sekolah-

sekolah dan telah bertumbuh pesat seperti yang di katakan        Alma (2019) 

Mata pelajaran kewirausahaan termasuk salah satu ciri muatan yang 

dibelajarkan pada kurikulum sekarang ini, dengan diajarkan mata pelajaran 

kewirausahaan akan semakin menambah pengetahuan kewirausahaan siswa 

tentang wirausaha. Hal ini diharapkan akan semakin menumbuhkan minat 

berwirausaha siswa, dengan diajarkan mata pelajaran kewirausahaan dan 

keterampilan, diharapkan siswa mampu menciptakan lapangan pekerjaan 

sendiri sesuai dengan keterampilan masing-masing 

Alasan inilah yang kemudian menjadi bahan dan dasar penelitian 

untuk mengetahui minat berwirausaha di kalangan siswa, sehingga penulis 

memberikan judul “Pengaruh Mata Pelajaran Kewirausahaan terhadap minat 

berwirausaha siswa” 
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B. Identifikasi masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalahnya 

sebagai berikut: 

1. Dampak negatif pada era globalisasi dan industrialisasi mengenai 

pengangguran yang semakin besar. 

2. minat wirausaha siswa yang masih rendah. 

3. Siswa memiliki pandangan yang belum optimal terhadap masa depannya 

yang mengandalkan pendidikan formal tanpa menerapkan perilaku 

berwirausaha. 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan rumusan 

masalahnya, yaitu sebagai berikut:  

1. Bagaimana pelaksanaan mata pelajaran kewirausahaan siswa kelas XI IPS 

1 dan XI IPS 2 di SMA Pasundan 2 Bandung? 

2. Bagaimana minat berwirausaha siswa kelas XI IPS 1 dan XI IPS 2  di SMA 

Pasundan 2 Bandung? 

3. Seberapa besar pengaruh pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran 

kewirausahaan terhadap minat berwirausaha siswa kelas XI IPS di SMA 

Pasundan 2 Bandung? 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Mengetahui bagaimana mata pelajaran kewirausahaan pada siswa kelas XI 

IPS di SMA Pasundan 2 Bandung. 

2. Mengetahui minat berwirausaha siswa kelas XI IPS di SMA Pasundan 2 

Bandung. 

3. Mengetahui berapa besar pengaruh mata pelajaran kewirausahaan terhadap 

minat berwirausaha pada siswa kelas XI IPS di SMA Pasundan 2 Bandung. 
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E. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi 

teoritis maupun praktis.  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberi 

manfaat baik bagi guru maupun siswa, dapat melengkapi hasil penelitian 

terdahulu, dapat dijadikan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan 

penelitian dengan teori-teori kewirausahaan yang relevan sehubungan 

dengan masalah yang teliti, dapat menambah bahan referensi dan bahan 

masukan bagi penelitian berikutnya, dan dapat memberi gambaran tentang 

pengaruh mata pelajaran kewirausahan terhadap minat berwirausaha siswa. 

2. Manfaat dari segi kebijakan 

Memberi manfaat dari segi kebijakan, utamanya pada pendidikan 

sebagai acuan untuk mengetahui pengembangan pendidikan khususnya 

dalam mata pelajaran kewirausahaan  terhadap minat berwirausaha siswa. 

3. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti, memperluas wawasan dan pengetahuan tentang faktor 

dominan apa saja yang dapat meningkatkan minat siswa dalam 

berwirausaha.  

2. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan memberi informasi yang 

bermanfaat untuk mengambil kebijakan dalam peningkatan minat 

berwirausaha siswa setelah lulus sekolah.  

3. Bagi siswa, dapat digunakan sebagai motivasi dan sebagai bahan 

pertimbangan serta menambah pemahaman akan pentingnya aspek 

wirausaha sebagai arah masa depan.   

F. Definisi Operasional. 

Agar mencegah kekeliruan dalam mengartikan judul skripsi, penulis 

mendefinisikan variable-variabel yang terkait didalamnya.  

1) Mata Pelajaran 
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Menurut KBBI (edisi V) mata pelajaran adalah pelajaran yang harus 

diajarkan (dipelajari) untuk sekolah dasar atau sekolah lanjutan 

2) Kewirausahaan 

Menurut Stephen P. Robbins dan Mary Coulter dalam (Hanum, 2011) 

mengemukakan, wirausaha adalah “Proses di mana seseorang atau 

sekelompok orang menggunakan usaha dan sarana yang terorganisasi untuk 

mengejar peluang guna menciptakan nilai dan bertumbuh dengan 

memenuhi keinginan dan kebutuhan melalui inovasi dan keunikan” 

3) Minat  

Minat menurut Slameto dalam (Djamarah, 2011), adalah “Suatu rasa lebih 

suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang 

menyuruh”. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan 

antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. 

4) Minat Berwirausaha 

Menurut (Mustofa, 2014) mengemukakan bahwa minat berwirausaha 

merupakan “Pemusatan perhatian pada wirausaha karena adanya rasa suka 

dan disertai keinginan mempelajari, mengetahui dan membuktikan lebih 

lanjut terhadap wirausaha”. 

G. Sistematika Skripsi 

 Menurut Buku Panduan Karya Tulis Ilmiah FKIP Unpas Bandung  

(Unpas 2020) mengatakan, “Bagian ini memuat sistematika penulisan skripsi, 

yang menggambarkan kandungan setiap bab, urutan penulisan, serta 

hubungan antara satu bab dengan bab lainnya dalam membentuk sebuah 

kerangka utuh skripsi”. Maka sistematika penyampaian sebagai berikut: 
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1. BAB I Pendahuluan 

Pada bagian ini berisikan latar belakang, rumusan masalah dan batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika 

penulisan.  

a. Latar Belakang 

Bagian ini memaparkan kontek penelitian yang ideal berdasarkan teori dan 

regulasi. Setelah tampak kondisi ideal kemudian digambarkan kondisi realita 

berdasarkan data dan fakta di lapangan. Pada bagian ini  

peneliti harus mampu membuat hubungan antara idealita dengan realita 

sehingga akan memunculkan gejala - gejala masalah sehingga mengarahkan 

peneliti untuk mencari alternatif pemecahan dari masalah tersebut. 

b. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah berisi narasi atau poin - poin maslaah berdasarkan 

gejala masalah di latar belakang. 

c. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan pertanyaan umum tentang konsep atau  

fenomena spesifik yang diteliti. 

d. Tujuan Penelitian 

Rumusan tujuan penelitian memperlihatkan pernyataan hasil yang ingin 

dicapai peneliti setelah melakukan penelitian. 

e. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian berfungsi untuk menegaskan kegunaan penelitian yang 

dapat diraih setelah penelitian berlangsung. 

f. Definisi Operasional 

Definisi operasional mengemukakan istilah - istilah yang diberlakukan 

dalam penelitian sehingga tercipta makna tunggal terhadap pemahaman 

permasalahan. 
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g. Sistematika Penulisan Skripsi 

Bagian ini memuat sistematika penulisan skripsi, yang menggambarkan 

kandungan setiap bab, urutan penulisan, serta hubungan antara satu bab 

dengan bab lainnya dalam membentuk sebuah rangka skripsi. 

2. BAB II Teori dan Kerangka Pemikiran 

Bab ini berisikan definisi teoritis seperti hal nya pengertian dan definisi 

yang diambil dari kutipan buku atau jurnal yang berkaitan dengan 

penyusunan laporan skripsi serta beberapa literature review yang 

berhubungan dengan peneliti. Secara prinsip pada bab ini memuat, kajian 

teori, hasil penelitian terdahulu, yang sesuai dengan variabel yang akan 

diteliti, kerangka pemikiran dan diagram/skema paradigma penelitian, 

serta asumsi dan hipotesis. 

3. BAB III Metode Penelitian 

Pada bab ini menjelaskan secara sistematis serta terperinci langkah - 

langkah dan cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan 

memperoleh simpulan. 

a. Metode Penelitian 

Merupakan rangkaian kegiatan pelaksanaan penelitian. Pada bagian ini 

berisi pendekatan penelitian yang akan digunakan. 

b. Desain penelitian 

Berisi kategori penelitian yang akan dilakukan, apakah berupa survey, 

eksperimen atau penelitian tindakan kelas. 

c. Subjek dan Objek penelitian 

Memuat penetapan lokasi sumber data, penetapan populasi dam besar 

populasi penelitian. 

d. Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

Mencakup teknik dalam pengumpulan data berdasarkan jenis data 

yang dibutuhkan, dan uji instrumen penelitian seperti uji validitas, 

realibilitas, indeks kesukaran dan daya pembeda. 
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e. Teknik Analisis Data 

Rancangan analisis yang merupakan rencana yang berkaitan denga 

teknik analisis data yang akan digunakan peneliti. Penggunaan suatu 

teknik analisis data ditentukan oleh rumusan masalah, variabel penelitian, 

desain penelitian, paradigma penelitian, dan hipotesis. 

f. Prosedur Penelitian 

Bagian ini menjelaskan prosedur aktivitas perencanaan, pelaksanaan, 

dan tahap akhir penelitian. 

4. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini menyampaikan dua hal utama (1) temuan penelitian berdasarkan 

hasil pengolahan dan analis data dengan berbagi kemungkinan bentuknya 

sesuai dengan urutan rumusan permasalahan penelitian, dan (2) pembahasan 

temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah 

dirumuskan. 

5. BAB V Kesimpulan dan Saran 

 Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisis dan 

optimalisasi sistem berdasarkan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


