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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Memasuki era modern, diantara masalah besar yang dihadapi 

masyarakat adalah merosotnya nilai-nilai akhlak dikalangan remaja dari 

kemajuan teknologi yang semakin pesat dan masih kurang dimanfaatkan 

dengan baik dan bijak oleh remaja khususnya Indonesia dari foto foto dan 

video tidak layak tonton hal ini sungguh sangat menghawatirkan dengan 

prilaku bagi remaja masa depan bangsa. Selain itu budaya-budaya luar sangat 

berpengaruh karena remaja saat ini merasa budaya luarlah yang dapat 

membuat mereka lebih maju.
1
 

Kaum remaja menganggap bahwa masa puberitas masa bebas yang 

tidak ada ikatan dalam setiap geraknya. Sebenarnya pemikiran tersebut adalah 

cara berpikir mengabaikan nilai-nilai insaniyah dan ilahiyah.Kenyataan yang 

ada yang bersumber dari doktrin Islam. Kenyataan yang ada, remaja masa 

kini umumnya kurang mendalami doktrin atau ajaran Islam secara 

keseluruhan. Ajaran Islam sebagai petujuk (hudan) kurang mereka kerjakan 

dalam kehidupan sehari-hari sehingga mencari pedoman doktrin Islam 

sebatas kebutuhan ritual semata. Contoh kecil adalah media massa, sudah 

banyak remaja saat ini menelaah buku-buku porno, bahkan hal diatas sudah 

dijadikan sebagai kebutuhan oleh sebagian remaja sekarang sampai-sampai 

mereka melupakan kebudayaan Islam yang agung yang ditanamkan sejak 

dini.Pendidikan moral dan budipekerti merupakan program pengajaran 

disekolah yang bertujuan mengembangkan watak atau  tabiat anak didik 

dengan cara menghayati nilai-nilai dan keyakinan masyarakat sebagai 

kekuatan moral dalam hidupnya, baik melalui pengajaran, bimbingan maupun 

latihan.
2
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Pendidikan akhlak secara global mengandung dua cakupan yaitu 

ahklak terpuji akhlak tercela.Sedangkan ruang lingkup materi dan subtansi 

pendidikan akhlak meliputi akhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak 

terhadap sesama manusia dan akhlak terhadap lingkungan.
3
 

Pendidikan bukan hanya menghasilkan manusia-manusia yang hanya 

mengedepankan kecerdasan otaknya melainkan menghasilkan manusia yang 

cerdassecara dhohir dan batin atau disebut dengan istilah berotak berat berhati 

ka‟bah. Karena yang perlu kita ingat tujuan akhir pendidikan Islam yaitu 

terletak dalam realisasi sikappenyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, baik 

secara individual, masyarakat, maupun sebagai umat manusia 

keseluruhannya.
4
 

Sebagai hamba Allah yang beriman kepada Khaliqnya dan berilmu 

pengetahuan maka untuk merealisasikan cita-cita yang terkandung dalam 

firman Allah SWT. 

َّي ن َّم َّال َّع َّال ََّّب َّر ََّّو َّل َّيَّل َّت َّآم َّم َّو ََّّاي َّي َّح َّم َّىَّو َّك َّسَُّنَُّىَّو َّت َّل َّص ََّّن َّإُقل
 

Artinya: Sesungguhnya Shalatku, Ibadahku, hidupku dan 

matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam” 

(QS. Al-anam: 162)5 

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia, pendidikan karakter yang terkandung dalam pendidikan agama 

dimaksudkan untuk membentuk peserta didik mengkaji manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
6
 

Dalam kitab Idhoh An-Nasyi‟in Karya Syekh Musthofa Al Ghulayaini 

di jelaskan: 

                                                           
3
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ت  ئ  َّقل َّخ َّال  َّة َّي َّق َّر َّت  َّب َّل َّا ََّّضَّه َّن  َّت  َّل ََّّمَُّم َّل َُّا َّ ل ة و اس  ُخُلٍقََُّّكل َََّّّص ال َّا ل ف اض 
ن  َّ ٍدم  ه اف اس  َّش ي ٍئَّنُ ُفو س  ه اُكلُّ َّع ل ي   َّى اٍن ل ه اذ ل ك  َّت مَّ  َّو م ت ى ت م اع ه ا َّا ج  َّن ظ اٍم ذ ي ب  و ت  ه 

ُهََّّ ر ان ي ة َّب  ع د  ق ت ص اد ي ة َّو ا لُعم  ي ة َّو ا ل   ك ت  غ يي ر ا ن ظ م ت ه ا،ا لس ي اس 
Artinya: Umat tidak akan maju kecuali dengan meningkatnya 

pekerti atau akhlak yang utama, dan menghilangkan 

akhlak yang tidak baik  dan mengatur aturan-aturan 

masyaratak ketika hal itu (akhlak) sudah sempurna maka 

mudahlah segala sesuatu sesudahnya seperti mengubah 

aturan-aturan umat yang bersifat politik ekonomi dan 

kemakmuran.
7
 

 

Materi terkait tentang pembentukan karakter dibahas dalam kitab 

Washoya Al-Abaa’ Lil Abnaa’karya Syekh Muhammad Syakir menguatkan 

pendapat mengenai terbentuknya karakter positif dalam proses pembentukan 

karakter harus dimulai dari usia dini, sedangkan manusia dewasa sudah 

masuk kategori nihayah, yakni manusia dewasa tidak masuk fase proses tetapi 

harus sudah berkarakter positif, yang menjadi fokus pembentukan 

pertamakali adalah anak. kitab Washoya Al-Abaa’ Lil Abnaa’karya Syekh 

Muhammad Syakir, asal Iskandariyah, Mesir yang ditulis pada tahun 1326 H 

atau1907 M, kitab ini berisi wasiat ayah terhadap anaknya tentang akhlak, 

kitab ini dikalangan pesantren sering disebut sebgai kitab kuning, yaitu salah 

satu kitab klasi berbahasa arab.
8
 

Dalam pendidikan madrasah diniyah kitab washoya al-abaa’ lil 

abnaa’ dikenal sebagai mata pelajaran khusus akhlak dan secara turun 

temurun sebagai kurikulum pendidikan akhlak darisatu generasi ke generasi 

berikutnya.Pendidikan akhlak harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan 

kondisi zaman baik secara konsep maupun praktiknya keselarasan tersebut 

biasa ditempuh, yang pertama menyesuaikan dengan hakikat dan visi misi 

pendidikan akhlak dengan puncak terbentuknya karakter yang positif bagi 

anak. 

                                                           
7
Musthofa Al Ghulayaini, Idhoh an-Nasyi’in, Surabaya: Maktabah al-Hidaya, t.th.hlm. 

51. 
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KitabWashoya Al-Abaa’ Lil Abnaa’sangat dikenal dan masih relevan 

pada zaman sekarang, ada beberapa lembaga pendidikan yang masih 

memakainya sebagai salah satu kajian kitab yang mereka pelajari. didunia 

pendidikan upaya mendidik anak dilakukan secara terstruktur dan sistematis, 

diantaranya melalui kitab-kitab akhlak yang telah disusun oleh Ulama 

salaf.Diantaranya kitab tersebut adalah kitab Washoya Al-Abaa’ Lil Abnaa’, 

karya Ulama terkenal Mesir, Syekh Muhammad Syakir Al Iskandariya.
 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Ada beberapa faktor yang melatar belakangi penulis memilih kitab 

Washoya Al Abaa’ Lil Abnaa’ Karya Muhammad Syakir sebagai rujukan 

dalam skripsi ini. 

1. Pada era sekarang persoalan akhlak dan karakter anak menjadi hal yang 

sangat urgen. 

2. Moralitas bangsa Indonesia saat ini bertambah semakin parah, ditandai 

maraknya tawuran di kalangan pelajar, free sex, serta fenomena lain yang 

berakibat terjadinya kehancuran moralitas bangsa. 

3. Salah satu kitab yang membahas konsep karakter dan akhlak adalah kitab 

Washoya Al Abaa’ Lil Abnaa’. 

4. Belum ada penelitian secara mendalam tentang konsep akhlak dan karakter 

dalam kitab WashoyaAlAbaa’LilAbnaa’. 

C. Telaah Pustaka 

Sejauh penelusuran penulis ada beberapa penelitian yang mencoba 

mengkaji tentang akhlak yang mengungkapkan permasalahan-permasalahan 

yang berkaitan dengan akhlak diantaranya adalah: 

Skripsi yang ditulis oleh Suparning mahasiswa Fakultas Agama Islam 

Universitas Wahid Hasyim Semarang Tahun lulus 2009 NIM 056010575. 

Skripsi ini berjudul  “ Akhlak Rosulullah SAW Sebagai Solusi Utama Dalam 

Menggulangi Kenakalan Remaja “ dalam skripsi ini dalam bab pertama 

dibahas tentang : Pengertian Akhlak, dasar Akhlak, Tujuan Akhlak, Macam-

macam Akhlak, Karakteristik Akhlak, Akhlak Rasulullah, Dan Cabang-

cabang Akhlak. Sedangkan dalam bab ketiga dibahas tentang, Pengertian 
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Remaja, Karakteristik Remaja, Pengertian Kenakalan Remaja, Jenis-jenis 

Kenakalan Remaja, dan Faktor-faktor Kenakalan Remaja.
9
Persamaan Dalam 

penelitian terletak pada aspek metode penelitiannya, ”kepustakaan” dan sama 

membahas tentang akhlak. Perbedaan penelitian ini terletak pada obyek yang 

di teliti. Dalam penelitian Suparning lebih fokus pada akhlak Rasulullah. 

sedangkan peneliti lebih fokus membahas pembentukan karakter anak yang 

diambil dari kitab Washoya al abaa’ lil abnaa’. 

Skripsi yang disusun oleh Mustamar Mahasiswa Sekolah Tinggi 

Agama Islam Wali Sembilan (SETIAWS) Semarang Tahun 2006 NIM 

199076 dengan judul Pengaruh Pembinaan Akhlak Dalam Keluarga 

Terhadap Akhlak Siswa di MTs. Bahrul Ulum Temu Roso Kec. Guntur 

Kab.Demak Tahun Pelajaran 2005/2006.Skripsi inimembahas tentang teori-

teori Pembinaan Akhlak dalam keluarga, aspek-aspek pembinaan akhlak 

dalam keluarga dan proses pembentukan akhlak. Akhlak siswa meliputi 

pengertian akhlak dan pembagian akhlak, hubungan antara pembinaan akhlak 

dalam keluarga dengan akhlak siswa.
10

Persamaan penelitian terletak pada 

aspek yang di teliti, yaitu tentang pembinaan akhlak dalam keluarga terhadap 

akhlak siswa. Perbedaan terletak pada metodologi penelitian,Mustamar 

menggunakan studi lapangan sedangkan peneliti berupa studi kepustakaan, 

yaitu kitab Washoya al abaa’ lil abnaa’. 

Skripsi yang ditulis oleh Sudiyono Mahasiswa fakultas agama Islam 

Universitas Wahid Hasyim Semarang Tahun 2011 NIM 076011501 dengan 

judul “Pemikiran Hafidh Hasan Al-Mas’udi Tentang Pendidikan Akhlak” 

dalam skripsi ini membahas tentang akhlak kepada Allah, kepada sesama 

manusia, akhlak kepda lingkungan, dan akhlak diri sendiri.
11

Persamaan 

penelitian terletak pada aspek yang diteliti yaitu tentang pendidikan akhlak 

                                                           
9

 Suparning, Akhlak Rosulullah SAW Sebagai Solusi Utama Dalam Menggulangi 

Kenakalan Remaja, Skripsi Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim 

Semarang, 2006. 
10

 Mustamar, Pengaruh Pembinaan Akhlak Dalam Keluarga Terhadap Akhlak Siswa di 

MTs.Skripsi Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Wali Sembilan (SETIAWS), 2009. 
11

 Sudiyono, “Pemikiran Hafidh Hasan Al-Mas’udi Tentang Pendidikan Akhlak” Skripsi 

Mahasiswa fakultas agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2011. 
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yang mengkaji pemikiran Hafidh Hasan Al-Mas’udi. Perbedaan penelitian 

terletak pada obyek yang diteliti Sudiyono mengambil dari pemikiran Hafidh 

Hasan Al-Mas’udisedangkan peneliti mengambil dari kitabWashoya al abaa’ 

lil abnaa’. 

D. Fokus Penelitian 

Dari latar belakang permasalah di atas,maka fokus dalam penelitian 

ini yaitu: 

1. Pembentukan karakter anak dalam prespektifkitab Washoya Al-abaa’Lil 

Abnaa’. 

2. Kontribusi pemikiran Muhammad Syakir dalam pembentukankarakter  

anakdi masa sekarang. 

E. Penegasan Istilah  

Untuk menghindari penafsiran yang berbedapandangan dan sekaligus 

sebagai pijakan dalam pempahasan selanjutnya, maka dipandang perlu untuk 

memberikan batasan istilah-istilah utama yang digunakan dalam skripsi ini, 

istilah-istilah yang digunakan tersebut adalah. 

1. Studi 

Studi adalah kajian, telaah, penelitian atau penyelidikan ilmiyah.
12

 

2. Analisis 

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan 

penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk 

memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti setempat.
13

 

3. Pembentukan Karakter 

Pembentukan karakter yaitu proses, cara, perbuatan, membentuk. 

Kemudian secara bahasa karakter berasal dari bahasa yunani yang artinya 

“Mengukir”, Sebuah pola, baik itu pikiran, sikap maupun tindakan yang 
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Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Bahasa Indonesia, Cet 3, Jakarta: 

Balai Pustaka, 1990, hlm. 860. 
13

Ibid, hlm. 32. 
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melekat pada diri seseorang dengan sangat kuat dan sulit dihilangkan 

disebut sebagai karakter.
14

 

4. Perspektif 

Perspektif adalah Sudut pandang manusia dalam memilih pendapat, 

kepercaya‟an dan lain-lain.
15

 

5. Kitab Washoya Al-Abaa’ Lil Abnaa Karya Muhammad Syakir Al-

Iskandariyah. 

Kitab Washoya Al-Abaa’ Lil Abnaa adalah Karya Muhammad Syakir, asal 

Iskandariyah, Mesir yang ditulis pada tahun 1326 H atau 1907 M, kitab ini 

berisi tentang wasiat-wasiat seorang bapak terhadap anaknya tentang 

akhlak.
16

 

Dari penegasan istilah diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan judul skripsi ini yaitustudi untuk mengurai secara mendalam  

tentang pembentukan karakteryang terkandung dalam kitab Washoya Al-

Abaa’ Lil Abnaa‟ Karya Muhammad Syakir Al-Iskandariyah. 

F. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui pembentukan karakter Anak dalam prespektif kitab 

Washoya Al-abaa’Lil Abnaa karya Muhammad Syakir Al-Iskandariyah. 

2. Untuk menjelaskan kontribusi pemikiran Muhammad Syakir dalam 

pembentukan karakter di masa sekarang. 

G. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat dan 

kegunaan yang komprehensif pada peneliti khususnya dan masyarakat 

umumya. 

1.  Secara Teoritis  

                                                           
14

Abdullah Munir, Pendidikan Karakter (membangun Karakter Anak Sejak Dari Rumah), 

Yogyakarta:Pedaggogia, 2010, hlm. 2-3. 
15

Sulkan Yaqin, Sunarto Hapsoyo, Kamus Praktis Populer Bahasa Indonesia, Surabaya: 

Mekar, 1990, hlm. 189. 
16

 Muhammad SyakirWashoya Al-abaa’Lil Abnaa,…..hlm3. 
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Memberikan sumbangsih keilmuan terhadap pendidikan dan 

perkembangan ilmu pengetahuan, memberikan informasi dan pemahaman 

tentang pembentuka karakter yang terkandung dalam kitab Washoya Al-

Abaa’ Lil Abnaa’karya syekh Muhammad syakir. 

Bagi peneliti sendiri menambah khazanah keilmuan berkaitan 

dengan pentingnya pembentukan akhlak dalam kitab Washoya Al-Abaa’ 

Lil Abnaa’ karya Syekh Muhammad Syakir. 

2. Manfaat Praktis  

Bagi lembaga pendidikanAgar memahami pentingnya pembentukan 

karakter bagi anak.Sehinggamenjadi insan yang cerdas dan utuh dalam 

menyeimbangkan otak dan qolbu,dengan memperdalam kajian kitab 

Washoya Al-Abaa’ Lil Abnaa’karya syekh Muhammad syakir 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan 

(Library Research), yaitu suatu bentuk penelitian terhadap literatur 

dengan pengumpulan data atau informasi dengan bantuan buku-buku 

karangan Syekh Muhammad Syakir yang berkaitan dengan pemikirannya 

tentang pembentukan karakter anak yang ada di kitab Washoya Al-Abaa’ 

Lil Abnaa’dan materi yang ada di pustaka lain.  

Sebagai bahan parameter analisis perbandingan yang dimaksud 

dengan library research adalah penelaahan kepustakaan yakni 

penelitianyang berusaha mencari teori-teori, konsep-konsep generalisasi 

yang dapat dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang akan 

dilakukan. Dalam hal ini Arif Furchanmenegaskan bahwa penelitian 

kepustakaan yang dimaksud adalah studi yang sumbernya digali dari 

buku-buku, disertai dengan indeks penerbitan berkala (majalah atau surat 

kabar), sistem penyimpanan dan pencarian informasi.
17
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Arief Furchan. Pengantar Penelitian dalam Pendidikan. Surabaya: Usaha 

Nasional.1982.hlm. 98. 
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2. Sumber Data 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengambil data dari 

sumber buku-buku yang ada kaitannya dengan judul skripsi. Dalam hal 

iniistilah tersbut sudah lazim disebut dengan penelitian dokumen yaitu 

pengambilan data yang berasal dari buku-buku dibidang pendidikan 

karakter dan akhlak, yang terdiri dari berbagai sumber yaitu sebagai 

berikut: 

a) Data primer diambil dari buku utamanya yaitu kitab Washoya Al-Aba’ 

LilAbnaa’ karya Muhammad Syakir Al-Iskandari. 

b) Data Sekunder diambil dari buku-buku yang terkait dengan judul 

penelitian, Aqida Akhlak, Dimensi Pendidikan Karakter, pendidikan 

karakter non-dikotomik, „idhotun Nasyi‟in. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyususunan 

skripsi ini penulis ambil data darisumber primer yakni kitab Washoya Al-

Aba’ LilAbnaa’ karya Muhammad Syakir Al-Iskandari, dan juga buku-

buku lain yangterkait dengan pembahasan penelitian. Istilah ini biasa 

disebut dengan penelitian dokumen. 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang berlalu, dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, ataupun karya-karya monumental dari 

seseorang. Dokumen yang bebentuk tulisan seperti buku catatan harian, 

novel, sejarah kehidupan,  cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Adapun 

dokumen yang berbentuk gambar diantaranya, foto, sketsa dan 

lainsebagainya. Sedangkan dokumen yang berbentuk karya misalnya, 

lukisan, karya seni, patung, filem dan lain-lain. 

4. Teknik Analisis Data 

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis atau content analysis. Analisis ini adalah metode yang 

digunakan untuk menganalisis teks, sifatnya terus terang dan mengandung 
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makna yang tersurat.
18

Krippendroff juga mendefinisikan bahwa Content 

Analysis sebagai metode yang replikabel dan valid untuk membuat 

inferensi-inferensi khusus dari sebuah teks pada pernyataanpernyataan lain 

dari sumbernya.
19

 

Dalam menganalisis data dari pengumpulan data yang telah 

dilakukan penulis menggunakan analisis data sebagai berikut: 

a) Deskriptif  

Sebagai pembahasan yang bersifat literal, maka segala sesuatu yang 

berhubungan dengan topik pembahasan hasil penelitian secara apa 

adanya sejauh yang penulis peroleh. Adapun teknik deskriptif yang 

penulis pergunakan adalah analisis kualitatif. Dengan analisis ini akan 

diperoleh gambaran sistematika mengenai isi buku untuk diteliti 

isinya. 

b) Content Analysis  

Metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman isi dan makna 

dari berbagai data dalam penelitian, yang analisis ini menghendaki 

objektivitas, pendekatan sistematik, dan generalisasi, baik yang 

mengarah pada isi maupun yang mengarah pada makna, terutama 

dalam perbuatan dan penarikan kesimpulan 

I. Sistematika Penyususnan Skripsi 

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh sehingga 

pembaca nantinya dapat memahami tentang isi skripsi ini dengan mudah, 

maka penulis memberikan sistematika penulisan dengan penjelasan secara 

garis besar. Skripsi ini terdiri daritiga bagian dan lima bab yang masing-

masing saling berkaitan yaitu sebagai berikut: 

1. Bagian awal 

Bagian ini terdiri dari; judul, nota pembimbing, abstrak, deklarasi, 

persembahan, kata pengantar, pedoman translit, dan daftar isi. 

2. Bagian kedua 

                                                           
18

SamiajiSarosa. PenelitianKualitatifDasar-Dasar. Jakarta: PT. Indeks. 2012. hlm. 72. 
19

Emzir.. Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data. Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada2011. 285. 
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Bagian ini  memuat isi skripsi yang terdiri dari lima BAB. 

  

BAB I PENDAHULUAN. 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, 

telaah pustaka, focus penelitian, penegasan istilah, tujuan dan manfaat 

penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi. 

BAB IILANDASAN TEORI TENTANG KONSEP PEMBENTUKAN 

KARAKTER. 

Dalam bab ini dibahas tentang pengertian karakter,ruang lingkup 

pembentukan karakter, tujuan pembentukan karakter, unsur-unsur 

pembentukan karakter, metode pembentukan karakter, faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembentukan karakter. 

BAB IIIBIOGRAFI MUHAMMAD SYAKIR DAN KITAB 

WASHOYA AL-ABAA’ LIL ABNAA’. 

Pembahasan Bab ini membahas tentang biografi intelektual tokoh 

Muhammad Syakir Al-Iskandari, yang meliputi: biografi Muhammad 

Syakir Al-Iskandari, situasi sosial politik menjelang kelahiran Muhammad 

Syakir Al-Iskandari, karya pemikiran Muhammad Syakir Al-Iskandari, 

sistematika penulisan kitab Washoya Al Aba’ Lil Abnaa’. Pemikiran 

Muhammad Syakir Al-Iskandari tentang pembentukan karakter dalam 

kitab Washoya Al Aba’ Lil Abnaa’ 

BAB IV ANALISIS PEMBENTUKAN KARAKTER DALAM 

PERSPEKTIF KITAB WASHOYA AL-ABAA’ LIL ABNAA’ 

KARYA MUHAMMAD SYAKIR AL-ISKANDARIYAH. 

Pada bab ini menjelaskan analisis Pembentukan Karakter yang ada 

dalam kitab Washoya Al-Abaa Lil Abnaa’ yang di kaitkan dengan konteks 

kekinian. 

BAB V PENUTUP. 

Bab ini memuat kesimpulan penulis dari pembahasan skripsi ini, 

saran-saran dan kalimat penutup yang sekiranya dianggap penting dan 

daftar pustaka. 
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3. Bagian akhir 

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

dan daftar riwayat hidup penulis. 


