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ABSTRAK 

 

AKVINA KHOIRUNISA. Unit Kegiatan Belajar Mandiri Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti dalam Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 1 Bantul. 

Skripsi. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2021. 

Latar belakang penelitian ini adalah SMA Negeri 1 Bantul masih menjadi 

satu-satunya SMA Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerapkan 

Sistem Kredit Semester sebagai salah satu upaya peningkatan mutu pendidikan 

secara menyeluruh dan komprehensif. Salah satu komponen penting dalam 

menunjang proses pembelajaran yang berkualitas pada Sistem Kredit Semester 

adalah adanya Unit Kegiatan Belajar Mandiri yang dibuat oleh masing-masing guru 

mata pelajaran di sekolah tersebut, termasuk di dalamnya yaitu mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Penggunaan Unit Kegiatan Belajar 

Mandiri Pendidikan Agama Islam dalam Sistem Kredit Semester dapat dikatakan 

berhasil dan bermakna apabila peserta didik dengan mudah menggunakannya. 

Namun, dalam proses penerapan Unit Kegiatan Belajar Mandiri Pendidikan Agama 

Islam di SMA Negeri 1 Bantul masih ada beberapa kendala yang dialami, baik dari 

peserta didik maupun guru Pendidikan Agama Islam itu sendiri. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan (1) perencanaan pembelajaran menggunakan  

Unit Kegiatan Belajar Mandiri Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Bantul, 

(2) pelaksanaan pembelajaran menggunakan Unit Kegiatan Belajar Mandiri 

Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Bantul dan (3) respon siswa terhadap 

penggunaan Unit Kegiatan Belajar Mandiri Pendidikan Agama Islam di SMA 

Negeri 1 Bantul. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian 

yaitu deskriptif eksploratif yang mengambil latar di SMA Negeri 1 Bantul. 

Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan 

angket. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang 

dikumpulkan, kemudian dari makna data tersebut penulis menarik kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Perencanaan pembelajaran 

menggunakan Unit Kegiatan Belajar Mandiri Pendidikan Agama Islam di SMA 

Negeri 1 Bantul sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada dalam Buku 

Panduan Pengembangan UKBM tahun 2017, (2) pelaksanaan pembelajaran 

menggunakan Unit Kegiatan Belajar Mandiri Pendidikan Agama Islam mencakup 

tiga tahap, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup, (3) 

respon peserta didik terhadap penggunaan Unit Kegiatan Belajar Mandiri 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dilihat dari hasil perhitungan tingkat 

kepuasan siswa, berada pada prosentase 47% yang artinya kurang dari 50% 

sehingga siswa dapat dikatakan kurang puas terhadap penggunaan model 

pembelajaran Unit Kegiatan Belajar Mandiri PAI dan Budi Pekerti dalam Sistem 

Kredit Semester di SMA Negeri 1 Bantul. 
 

Kata kunci: Unit Kegiatan Belajar Mandiri, Sistem Kredit Semester. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

        Proses pembelajaran merupakan proses pengembangan seluruh potensi 

peserta didik dan bertujuan agar peserta didik berhasil menguasai materi sesuai 

indikator yang ditetapkan. Proses pembelajaran melibatkan tiga komponen 

pokok, yaitu: (1) komponen pengirim pesan (guru), (2) komponen penerima 

pesan (siswa) dan (3) komponen pesan itu sendiri.2  

           Untuk menciptakan peserta didik yang mandiri dan mampu 

mengembangkan seluruh potensinya, maka diperlukan keterampilan dan 

kreatifitas pendidik dalam menyusun perencanaan pembelajaran, salah satunya 

adalah pemilihan sumber belajar.3 Sumber belajar adalah segala sesuatu yang 

dapat dimanfaatkan untuk belajar yang memberikan kemudahan bagi seseorang 

dalam kegiatan belajarnya. Salah satu hal terpenting yang menjadi bagian dari 

sumber belajar adalah bahan ajar. Setiap pendidik harus menguasai dan mampu 

menyediakan bahan ajar yang dapat dipelajari sendiri oleh peserta didik. Bahan 

ajar tersebut harus mampu memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 

mampu mengukur perilaku belajarnya tanpa harus campur tangan pendidik dan 

temannya.4  

                                                             
2Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Sumber Proses Pendidikan, (Jakarta: 

Kencana, 2000), hal. 2.  
3Riri Susanti, “Pengembangan Modul Pembelajaran PAI Berbasis Kurikulum 2013 di 

Kelas V SD Negeri 21 Batubasa, Tanah Datar”, dalam Jurnal Manajemen, Kepemimpinan dan 

Supervisi Pendidikan, Vol. 2 No. 2 (Desember, 2017), hal. 157.  
4Ali Mudlofir dan Masyhudi Ahmad, Pengembangan Kurikulum dan Bahan Ajar, 

(Surabaya: PT Revka Petra Media, 2009), hal. 137.  
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           Sesuai dengan praktek yang berlangsung di lapangan, untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran yang sesuai kurikulum 2013, maka 

diberlakukanlah salah satu sistem pendidikan yaitu Sistem Kredit Semester 

(SKS), dimana sistem tersebut merupakan pengelolaan pembelajaran dengan 

cara beban belajar peserta didik dan beban kerja tenaga pengajar dinyatakan 

dalam bentuk satuan kredit semester (sks), yang bertujuan memberi kesempatan 

siswa mencapai kompetensi dasar sesuai dengan kemampuan masing-masing 

agar dapat menyelesaikan proses percepatan belajar.5 Implementasi SKS di 

lapangan mengahadapi tantangan kala itu, yaitu dengan adanya wacana tidak 

ada perbedaan ruang kelas antara pola regular dan pola akselerasi. Perbedaan 

pola SKS dalam satu kelas ini, membutuhkan metode, teknik dan strategi 

pembelajaran yang tepat. Sehingga muncul gagasan penggunaan Unit Kegiatan 

Belajar Mandiri (UKBM). 

          Unit Kegiatan Belajar Mandiri adalah salah satu jenis bahan ajar yang 

berbentuk modul. UKBM merupakan satuan pelajaran yang kecil yang disusun 

secara berurutan dari yang mudah sampai yang sukar.6 UKBM ini digunakan di 

sekolah penyelenggara Sistem Kredit Semester, salah satunya adalah SMA 

Negeri 1 Bantul. Di sekolah tersebut meski sudah ada buku paket, buku-buku 

latihan dari MGMP, Lembar Kerja Siswa (LKS), juga terdapat modul berupa 

UKBM yang menunjang proses pembelajaran. 

                                                             
5Nursyamsudin, Panduan Pelaksanaan Sistem Kredit Semester di SMA: Implementasi 

Kurikulum 2013, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014), hal. 3.  
6Direktorat Pembinaan SMA, Panduan Pengembangan Unit Kegiatan Belajar Mandiri 

(UKBM), (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), hal. 3.  
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          Berdasarkan dari hasil observasi yang peneliti lakukan sebelumnya, 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 

1 Bantul sudah memberlakukan UKBM dalam proses belajar mengajar setiap 

hari. Setiap siswa berkewajiban untuk menyelesaikan UKBM-nya secara 

mandiri maupun secara kelompok. Sebelum siswa melanjutkan untuk 

mengerjakan UKBM di bab selanjutnya, siswa diwajibkan mengerjakan soal 

formatif terlebih dahulu dengan tujuan agar guru dapat mengetahui apakah 

siswa tersebut sudah tuntas dalam memahami dan mempelajari materi yang 

dipelajari atau belum. Apabila siswa belum lulus dalam mengerjakan soal 

formatif, maka guru menerapkan sistem remidi.7 

        Dalam proses penerapan UKBM Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti di SMA Negeri 1 Bantul, ada beberapa kendala yang dihadapi siswa 

maupun guru. Kendala yang dihadapi siswa yaitu ketika penugasan bersifat 

kelompok dan dalam satu kelas tersebut hanya ada satu pembelajar cepat, maka 

mau tidak mau siswa pembelajar cepat tersebut harus mencari teman 

sekelompok di lain kelas dan pengerjaannya pun harus di luar pembelajaran PAI 

dan Budi Pekerti. Sehingga terkadang pengerjaannya tidak maksimal atau tidak 

selesai tepat waktu.  

          Sedangkan untuk guru, kendala yang dialami adalah sulitnya 

memunculkan karakter kerja sama antar peserta didik, karena UKBM pada 

dasarnya dalam penggunaan maupun pengerjaan sifatnya mandiri dan individu 

                                                             
7Hasil wawancara dengan Bapak M. Khoirun Aziz selaku guru PAI dan Budi Pekerti kelas 

XI pada 28 Maret 2018. 
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serta cepat atau lambat ketuntasan belajar dikembalikan lagi pada kecepatan 

belajar masing-masing siswa.  Kendala lainnya adalah dalam pembagian materi 

dan pengaturan kelas terkadang masih bingung dan kewalahan apabila di dalam 

satu kelas guru harus menyampaikan dua materi yang tingkat kesulitannya 

sama, namun jenjang kelasnya berbeda. Contoh, kelas X materinya wakaf, 

zakat, haji (pembelajar normal) dan kelas XI materinya jenazah (pembelajar 

cepat). Dalam penggunaan media pembelajarannya pun seperti papan tulis 

misalnya, harus dibagi menjadi dua, yaitu sebelah kanan untuk pembelajar cepat 

dan sebelah kiri untuk pembelajar normal.8 Dengan demikian, guru harus 

dengan bijak dan dinamis dalam menyikapi peserta didik yang berbeda-beda 

kemampuannya sekaligus dengan segala kendala yang dihadapi. 

         UKBM Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 1 

Bantul secara umum digunakan guru dalam evaluasi belajar siswa. Siswa 

dituntut untuk aktif dalam proses pembelajaran, siswa mempunyai kesempatan 

untuk memanfaatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam waktu yang 

cukup. Peran guru di kelas lebih dominan sebagai fasilitator dan evaluator.  

        Atas dasar permasalahan di atas, peneliti melakukan penelitian dengan 

judul “Unit Kegiatan Belajar Mandiri Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti dalam Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 1 Bantul”, bertujuan 

untuk meneliti bagaimana pembelajaran PAI dan Budi Pekerti menggunakan 

Unit Kegiatan Belajar Mandiri (UKBM) dalam Sistem Kredit Semester. 

 

                                                             
8Hasil wawancara dengan Ibu Dwi Fajar Sulistyaningsih selaku Guru PAI dan Budi Pekerti 

kelas X pada 30 Juni 2019. 
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B. Rumusan Masalah 

            Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah perencanaan pembelajaran menggunakan UKBM PAI dan 

Budi Pekerti dalam Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 1 Bantul?  

2. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran menggunakan UKBM PAI dan 

Budi Pekerti dalam Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 1 Bantul? 

3. Bagaimanakah respon peserta didik terhadap penggunaan UKBM PAI dan 

Budi Pekerti dalam Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 1 Bantul? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendeskripsikan perencanaan pembelajaran menggunakan 

UKBM PAI dan Budi Pekerti dalam Sistem Kredit Semester di SMA 

Negeri 1 Bantul. 

b. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran menggunakan 

UKBM PAI dan Budi Pekerti dalam Sitem Kredit Semester di SMA 

Negeri 1 Bantul.  

c. Untuk mendeskripsikan respon peserta didik terhadap penggunaan 

UKBM PAI dan Budi Pekerti dalam Sistem Kredit Semester di SMA 

Negeri 1 Bantul. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoretik-Akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara teoritis dalam 

sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan di dunia pendidikan, 

khususnya pada pembelajaran PAI dan Budi Pekerti menggunakan 

UKBM dalam Sistem Kredit Semester. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi Peserta Didik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan motivasi dan sebagai 

acuan belajar siswa dalam menguasai materi pembelajaran.  

2) Bagi Guru  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman 

untuk meningkatkan pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran 

PAI dan Budi Pekerti menggunakan UKBM dalam Sistem Kredit 

Semester. 

3) Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

pertimbangan untuk merancang pembelajaran yang digunakan agar 

dapat mencapai hasil belajar yang optimal. 

4) Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan atau 

pengetahuan baru yang dapat digunakan untuk penelitian-penelitian 

deskriptif ke depannya. 
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D. Kajian Pustaka 

         Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian yang sudah ada, ditemukan 

beberapa referensi penelitian yang relevan dengan kajian penelitian ini.  

   Pertama, skripsi yang ditulis oleh Imam Wahyudi, Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga yang berjudul “Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

dan Budi Pekerti Berbasis Pemaduan Quantum Teaching dan Scientific 

Approach di SMP Negeri 1 Playen Gunungkidul”. Skripsi ini membahas 

tentang pelaksanaan model pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti melalui quantum teaching dan scientific approach, di mana aspek-aspek 

Pendidikan Agama Islam tersaji dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

dan Budi Pekerti melalui quantum teaching dan scientific approach yang 

terintegrasi ke dalam silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan 

terlaksana ke dalam proses pembelajaran di kelas. Perbedaan antara skripsi ini 

dengan yang akan dilakukan penulis terletak pada fokus penelitian dan lokasi 

penelitian. Pada skripsi ini, yang diteliti mengenai model pembelajaran 

quantum teaching dan scientific approach, sedangkan penelitian yang 

dilakukan penulis, meneliti tentang model pembelajarana Unit Kegiatan Belajar 

Mandiri dalam Sistem Kredit Semester. 

         Kedua, skripsi yang ditulis oleh Reni Sintawati, Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul “Implementasi Pendekatan Saintifik 

Model Discovery Learning pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 
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SMA Negeri 1 Jetis Bantul”. Skripsi ini membahas mengenai penerapan 

pendekatan saintifik model discovery learning, hasil penerapan pendekatan 

saintifik model discovery learning, dan kelebihan serta kelemahan pendekatan 

saintifik model discovery learning dalam pembelajaran PAI di SMA Negeri 1 

Jetis. Perbedaan antara skripsi ini dengan yang akan dilakukan penulis terletak 

pada fokus penelitian dan lokasi penelitian. Pada skripsi ini, yang diteliti tentang 

pendekatan saintifik model discovery learning, sedangkan penelitian yang 

dilakukan penulis, meneliti tentang penggunaan Unit Kegiatan Belajar Mandiri 

PAI dan Budi Pekerti dalam Sistem Kredit Semester. 

        Ketiga, tesis yang ditulis oleh Fitriyanto Program Studi Pendidikan Islam 

Konsentrasi Manajemen Kebijakan dan Pendidikan Islam Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

yang berjudul “Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sistem 

Kredit Semester di SMA Negeri 3 Purwokerto”. Skripsi ini membahas 

mengenai upaya peningkatan  mutu pendidikan secara menyeluruh dan 

komprehensif mulai dari input, proses, output dan outcome, melalui 

manajemen peningkatan mutu pendidikan berbasis Sistem Kredit Semester.  

Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama 

membahas mengenai Sistem Kredit Semester yang dilaksanakan di jenjang 

SMA Negeri. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan lokasi 

penelitian. Pada skripsi ini yang diteliti tentang peningkatan mutu pendidikan 

berbasis Sistem Kredit Semester, sedangkan penelitian penulis tentang model 
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pembelajaran yang digunakan dalam Sistem Kredit Semester, yaitu Unit 

Kegiatan Belajar Mandiri.   

        Setelah melakukan analisis terhadap beberapa penelitian sebelumnya, 

dinyatakan bahwa belum ada penelitian yang sama dengan yang akan diteliti 

oleh penulis. Adapun posisi peneliti adalah membandingkan dengan penelitian 

sebelumnya. 

E. Landasan Teori 

1. Unit Kegiatan Belajar Mandiri 

a. Pengertian Unit Kegiatan Belajar Mandiri 

          Unit Kegiatan Belajar Mandiri (UKBM) merupakan satuan 

pelajaran yang kecil yang disusun secara berurutan dari yang mudah 

sampai ke yang sukar.9 Satuan pelajaran tersebut merupakan pelabelan 

penguasaan belajar peserta didik terhadap pengetahuan dan 

keterampilan yang disusun menjadi unit-unit kegiatan belajar yang 

melibatkan satuan waktu belajar. UKBM tersebut memuat Kompetensi 

Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) serta strategi pembelajaran 

individual untuk mencapai ketuntasan beban belajar yang telah 

ditentukan. 

        Isi UKBM mengutamakan pemberian stimulus belajar yang 

memungkinkan tumbuhnya kemandirian dan pengalaman peserta didik 

untuk terlibat secara aktif dalam penguasaan kompetensi secara utuh 

                                                             
9Direktorat Pembinaan SMA, Panduan Pengembangan Unit Kegiatan Belajar Mandiri 

(UKBM), (Jakarta: Kemendikbub, 2017), hal. 1.  
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melalui pembelajaran yang berpusat pada pseserta didik (student active) 

yang mendorong kemampuan berpikir tingkat tinggi (Higher Order 

Thinking Skills/HOTS), kecakapan hidup Abad 21 seperti berpikir kritis, 

bertindak kreatif, bekerja sama, dan berkomunikasi, serta pembudayaan 

literasi, dan PPK (Penguatan Pendidikan Karakter). 

b. Karakteristik Unit Kegiatan Belajar Mandiri 

1) Berbasis Kompetensi Dasar  

         Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap 

minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa 

siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan.10 

Oleh karena itu, maka kompetensi dasar merupakan penjabaran dari 

standar kompetensi.  

        Konsep pembelajaran berbasis kompetensi mensyaratkan 

dirumuskannya secara jelas kompetensi dasar yang harus dimiliki 

atau dikuasai oleh siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Dengan tolak ukur pencapaian kompetensi dasar, maka dalam 

kegiatan pembelajaran siswa akan terhindar dari mempelajari materi 

yang tidak perlu dipelajari dan materi yang tidak menunjang 

terhadap tercapainya penguasaan kompetensi dasar. 

 

                                                             
10Ella Yulaewati, Kurikulum dan Pembelajaran Filosofi Teori dan Aplikasi, (Bandung: 

Pakar Raya Pustaka, 2004), hal. 19.  
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2) Kelanjutan atau Pengembangan terhadap Penguasaan Buku Teks 

Pelajaran (BTP) 

        Buku Teks Pelajaran dapat dikatakan sebagai salah satu 

komponen pengembangan UKBM, karena BTP merupakan sumber 

belajar utama peserta didik yang digunakan untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektifitas pembelajaran yang jumlahnya disesuaikan 

dengan kebutuhan peserta didik.11  

        Menurut Gafur, ada tiga prinsip yang harus dipenuhi dalam 

mengembangkan materi pembelajaran yang ada dalam BTP, yaitu: 

a) Prinsip relevansi, yaitu materi pembelajaran hendaknya sesuai 

dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar, yang 

merupakan bentuk penyederhanaan dari tujuan pembelajaran. 

Jadi, ketika materi tersebut sesuai dengan standar kompetensi 

dan kompetensi dasar, maka sama artinya materi itu telah sesuai 

dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

b) Prinsip konsistensi, yaitu keajegan hasil. Artinya materi 

pembelajaran yang diberikan pada waktu tertentu harus dapat 

dibuktikan kebenarannya, lebih pada pelaksanaan pembelajaran. 

Materi pembelajaran harus sebanding dengan banyaknya 

kompetensi dasar yang ditetapkan. 

                                                             
11Salinan Lampiran Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses 

Pendidikan Dasar dan Menengah, hal. 9. 
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c) Prinsip adequacy, yaitu kecukupan materi. Materi pembelajaran 

harus dapat memenuhi kebutuhan peserta didik agar mereka 

terbekali untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi 

dasar yang ditetapkan.  

3) Dapat mengukur ketuntasan atau pencapaian kompetensi setiap 

mata pelajaran. Dalam hal ini kriteria ketuntasan kompetensi UKBM 

mengacu pada KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang ditetapkan 

oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru bidang 

studi.  

4) Bentuk kegiatannya berpusat pada peserta didik dengan 

menggunakan berbagai model dan metode pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik maupun pendekatan lain yang relevan. Guru di 

sini berperan aktif sebagai fasilitator sekaligus pengelola 

pembelajaran.  

5) Kegiatan pembelajaran yang mendidik dan dialogis sesuai dengan 

perkembangan kecakapan hidup abad 21 atau dikenal dengan 4C 

(critical thinking, creativity, collaboration, communication). 

6) Bersifat terapan pada tingkat berpikir analisis (C4), evaluasi (C6) 

dan kreasi. 

        Dalam UKBM terdapat tiga tingkatan berpikir yaitu: 

a) Analisis (C4) 

Di tingkat analisis seseorang mampu memecahkan informasi 

yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil dan mengaitkan 
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informasi dengan informasi lain.12 Kemampuan untuk merinci 

suatu kesatuan ke dalam bagian-bagian sehingga struktur 

keseluruhan atau organisasinya dapat dipahami dengan baik. 

b) Evaluasi (C6) 

Kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap suatu materi 

pembelajaran, argument yang berkenaan dengan sesuatu yang 

diketahui, dipahami, dilakukan, dianalisis dan dihasilkan.13 

c) Kreativitas, yaitu kemampuan untuk melahirkan pola gerakan 

baru atas prakarsa atau inisiatif sendiri.14 

7) Dapat mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya sebagai pembelajar cepat, normal 

dan lambat. 

8) Pembelajaran dirancang secara menarik, dinamis, merangsang, 

menginspirasi sekaligus meyakinkan peserta didik bahwa 

kompetensi yang sedang dipelajari dapat dikuasai dengan mudah, 

sederhana dan bermakna untuk kehidupannya. 

9) Mengutamakan interaksi antar siswa dengan sumber belajar, yaitu 

siswa dengan sesama siswa, guru, seluruh warga sekolah dan 

                                                             
12John W. Santrock, Psikologi Pendidikan, penerjemah: Tri Wibowo, (Jakarta: Kencana, 

2007), hal. 468.  
13Muhammad Yaumi, Prinsip-Prinsip Desain Pembelajaran, editor: Nurdin Ibrahim, 

(Jakarta: Kencana, 2013), hal. 92. 
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gagasan orang lain, untuk membantu penguasaan konsep dalam 

belajar. 

c. Tahapan Implementasi Unit Kegiatan Belajar Mandiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan  I Tahapan Implementasi UKBM15 

                            Penjelasan Gambar I tentang mekanisme penyusunan UKBM: 

1) Komponen utama kurikulum yang harus digunakan sebagai acuan 

dalam menyusun dan mengembangkan UKBM yang selanjutnya 

digunakan sebagai media belajar peserta didik adalah Buku Teks 

Pelajaran (BTP) yang ditetapkan oleh Pemerintah, Dinas Pendidikan, 

atau penyelenggara pendidikan. BTP ini merupakan sumber belajar 

utama yang selanjutnya diperluas dan/atau diperdalam untuk 

memberikan pengalaman belajar peserta didik melalui  berbagai tugas 

dan kegiatan belajar. 

                                                             
15Direktorat Pembinaan SMA, Panduan Pengembangan Unit Kegiatan Belajar..., hal. 13. 

Rencana Pelaksanaan 
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Revisi UKBM 

Hasil Revisi UKBM 
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2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disusun sebagai rancangan 

mengenai kegiatan yang akan dilakukan pada saat melaksanakan 

kegiatan pembelajaran atau menggambarkan prosedur dan 

pengorganisasian belajar dan pembelajaran untuk mencapai 

penguasaan kompetensi suatu KD melalui UKBM. Dengan RPP guru 

dapat melaksanakan kegiatan belajar dan pembelajaran lebih terarah 

dan berjalan lebih efektif dan efisien. Penyusunan RPP mengacu 

kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 

Tahun 2016 tentang Standar Proses. RPP ini sebagai acuan dalam 

menyusun dan mengembangkan UKBM. 

3) Pengembangan UKBM mengacu kepada pedoman penyelenggaraan 

SKS 2017. 

4) Uji coba UKBM merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui 

mutu dari hasil desain UKBM yang akan dilaksanakan. Kegiatan ini 

untuk mengetahui efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran sesuai 

dengan desain UKBM agar dapat dibuktikan dan diamati secara 

langsung dan dapat diukur secara ilmiah. Kegiatan ini untuk 

mengetahui mutu UKBM sebelum secara konsisten digunakan sebagai 

sarana belajar peserta didik. 

5) Revisi UKBM dilakukan apabila dalam penerapan UKBM terdapat 

kekurangan. Dalam uji pemakaian UKBM, sebaiknya guru selalu 

mengevaluasi kinerja dari UKBM tersebut. 
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6) Hasil revisi UKBM selanjutnya divalidasikan kepada ahli untuk 

menghasilkan UKBM yang sesuai dengan karakteristik dan prinsip 

UKBM sebagaimana dimaksudkan dalam naskah ini. 

7) Penerapan UKBM secara adaptif. Setelah dilakukan revisi UKBM, 

maka UKBM dapat diterapkan secara konsisten dalam pelaksanaan 

layanan utuh pembelajaran dengan SKS. 

d. Pemanfaatan Unit Kegiatan Belajar Mandiri 

1) Bagi Peserta Didik 

a) Belajar secara berurutan melalui UKBM sesuai dengan 

kecepatan penguasaannya dalam setiap satuan waktu jam 

belajar. 

b) Belajar mandiri menguasai kompetensi sesuai dengan kecepatan 

penguasaan setiap UKBM. 

c) Mencapai tingkat kompetensi yang lebih tinggi sesuai 

kemampuan/kecepatan belajarnya. 

d) Menentukan beban belajar sesuai dengan bakat, minat, dan 

kemampuan/kecepatan belajarnya. 

2) Bagi Guru 

a) Menekankan penguasaan kompetensi melalui pemberian tugas 

belajar dengan menggunakan konteks pemandu awal sebagai 

pemicu berpikir awal dan tugas-tugas belajar. 
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b) Mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik karena 

pembelajarannya disajikan dalam bentuk unit-unit kecil 

pembelajaran tuntas. 

c) Mengatur urutan logis (logical sequence) KD-KD dalam mata 

pelajaran beserta pembagian waktunya termasuk 

mengelompokkan pasangan-pasangan KD yang memiliki 

kedekatan dan kemiripan materi pembelajaran ke dalam UKBM 

yang sama. 

d) Mengatur beban belajar setiap UKBM secara proporsional 

dengan jumlah KD total untuk setiap mata pelajaran. 

Mengatur beban belajar sesuai dengan tugas belajar dan 

pengalaman belajar yang dituntut untuk masing-masing KD 

dengan mempertimbangkan urutan logis dalam mata pelajaran 

2. Sistem Kredit Semester 

a. Pengertian Sistem Kredit Semester 

         Sistem kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan 

dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan 

beban kerja tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan program 

lembaga pendidikan. Sedangkan dalam program pendidikan, pengertian 

semester dipakai sebagai satuan waktu terkecil untuk menyatakan satu 

program pendidikan satu jenjang, artinya program pendidikan satu 

jenjang dari awal sampai akhir dibagi-bagi dalam penyelenggaraan 

program semester. Oleh sebab itu, seorang siswa yang menempuh suatu 
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program pendidikan lengkap satu jenjang harus menjalani program-

program semester yang dituntut oleh program pendidikan jenjang 

tersebut. 

        Dari pemaparan di atas, maka yang dimaksud dengan Sistem 

Kredit Semester merupakan suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan 

yang peserta didiknya menentukan sendiri jumlah beban dan mata 

pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan sesuai 

dengan bakat, minat dan kemampuan atau kecepatan belajarnya.16 

Penyelenggaraan SKS selanjutnya dilakukan melalui pengorganisasian 

pembelajaran bervariasi dan pengelolaan waktu belajar yang fleksibel. 

Pengorganisasian pembelajaran bervariasi dilakukan melalui 

penyediaan unit-unit pembelajaran yang lengkap (utuh) pada setiap 

mata pelajaran yang dapat diikuti oleh peserta didik. Unit pembelajaran 

utuh disebut juga dengan Unit Kegiatan Belajar Mandiri (UKBM).17 

Sedangkan pengelolaan waktu belajar yang fleksibel dilakukan melalui 

pengambilan beban belajar untuk unit-unit pembelajaran utuh pada 

setiap mata pelajaran oleh peserta didik yang telah disesuaikan dengan 

kemampuan atau kecepatan belajar masing-masing. Beban belajar setiap 

mata pelejaran pada Sistem Kredit Semester dinyatakan dalam satuan 

kredit semester (sks). Beban belajar satu sks meliputi satu jam 

                                                             
16Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah  
17Direktorat Pembinaan SMA, Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS) 

di SMA, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), hal. 5.  
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pembelajaran tatap muka, satu jam penugasan terstruktur dan satu jam 

kegiatan mandiri tidak terstruktur.  

b. Pelaksanaan Sistem Kredit Semester 

1) Persiapan Sekolah 

        Persiapan penyelenggaraan Sistem Kredit Semester dalam 

tahap ini melibatkan semua komponen dalam melaksanakan 

perannya sesuai dengan penjelasan tugas pokok dan fungsi masing-

masing untuk menghasilkan output berupa (1) dukungan 

penyelenggaraan SKS dari warga sekolah dan pemangku 

kepentingan lain; (2) dokumen KTSP; (3) dokumen perangkat 

pembelajaran dan penilaian, dan (4) dokumen perangkat layanan 

akademik dan bimbingan. Selain itu pada tahap ini juga akan 

dilakukan sosialisasi internal warga sekolah, verifikasi perijinan, 

inventarisasi kebutuhan penyelenggaraan SKS dan sosialisasi 

internal maupun eksternal. Keterlibatan pemangku kepentingan 

dalam persiapan penyelenggaraan SKS sebagai berikut: 

a) Kepala Sekolah 

(1) Membentuk Tim Pelaksana SKS (Tim Pengembang 

Kurikulum/TPK). 

(2) Mengajukan izin kepada Dinas Pendidikan Provinsi untuk 

mendapatkan rekomendasi pengurusan ijin penyelenggaraan 

SKS ke Direktorat Pembinaan SMA.  
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b) Tim Pengembang Kurikulum (TPK) 

(1) Menyusun seluruh jadwal kegiatan penyelenggaraan SKS  

(2) Menyusun pembagian tugas guru, jadwal kegiatan belajar, 

tugas PA dan BK. 

(3) Menyusun draft KTSP. 

(4) Merancang sistem aplikasi pendukung administrasi 

penyelenggaraan SKS. 

c) Guru 

(1) Mempelajari dan membahas draft dokumen KTSP serta 

memberikan masukan untuk finalisasi KTSP. 

(2) Menyusun Silabus dan RPP sebagai acuan penyusunan 

UKBM. 

(3) Menyusun UKBM mengacu kepada Pedoman 

Penyelenggaraan SKS dan Panduan Pengembangan UKBM 

yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMA 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017. 

(4) Menyiapkan perangkar penilaian formatif dan sumatif. 

(5) Merancangkan program remediasi dan pengayaan untuk 

pembelajaran tuntas yang mengacu kepada naskah 

pembelajaran tuntas yang diterbitkan oleh Direktorat 

Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

tahun 2017. 
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d) Pembimbing Akademik dan Bimbingan Konseling 

(1) Merancang program layanan dan konsultasi akademik. 

(2) Menyiapkan perangkat layanan dan konsultasi bimbingan. 

(3) Memberikan bantuan kepada peserta didik agar dapat 

berkembang secara mandiri dan mampu menyelesaikan 

masalah belajar. 

(4) Memberikan motivasi belajar kepada peserta didik agar 

dapat mencapai pemenuhan kompetensi secara optimal. 

(5) Membantu peserta didik untuk merancang beban belajar 

sesuai dengan kemampuan. 

(6) Membantu peserta didik untuk mengatasi kesulitan belajar. 

2) Pengaturan Beban Belajar  

          Beban belajar dinyatakan sebagai keseluruhan muatan dan 

pengalaman belajar yang harus diikuti peserta didik dalam satu 

minggu, satu semester dan satu tahun pelajaran sesuai dengan 

struktur kurikulum 2013.18 Beban belajar setiap mata pelajaran pada 

Sistem Kredit Semester dinyatakan dalam satuan kredit semester 

(sks). Beban belajar yang harus diselesaikan oleh peserta didik 

SMA/MA selama enam semester minimal 260 jam pelajaran atau 

260 sks.19 

 

                                                             
18Rendy Orchida Trihani, “Penyelenggaraan Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

dalam Sistem Kredit Semester di MAN 1 Trenggalek”, Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas 

Muhammadiyah Malang, 2019, hal. 16.  
19Direktorat Pembinaan SMA, Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kredit…, hal. 18.  
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a) Komponen Beban Belajar 

Beban belajar satu sks meliputi:20 

(1) Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang 

berupa proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik. 

Beban belajar kegiatan tatap muka per jam pembelajaran 

pada SMA/MA/SMALB/SMK/MAK berlangsung selama 

45 menit dan jumlah pembelajaran tatap muka per minggu 

adalah 38 sampai dengan 39 jam pembelajaran. 

(2) Penugasan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang 

berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik 

yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar 

kompetensi dengan waktu penyelesaian penyelesaiannya 

ditentukan oleh pendidik. 

(3) Kegiatan mandiri tidak terstruktur adalah kegiatan 

pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran 

oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk 

mencapai standar kompetensi dengan waktu 

penyelesaiannya diatur sendiri oleh peserta didik. 

Beban belajar untuk penugasan terstruktur dan kegiatan 

mandiri tidak terstruktur bagi peserta didik pada 

SMA/MA/SMALB/SMK/MAK maksimum 60% dari 

                                                             
20Peratuan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.  
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jumlah waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang 

bersangkutan. 

b) Cara Penentuan Beban Belajar 

Sebelum menetapkan beban belajar sks untuk SMA/MA yaitu 

memadukan semua komponen beban belajar, baik untuk Sistem 

Paket maupun untuk SKS, sebagaimana yang tercantum dalam 

tabel berikut ini: 

Tabel I: Penetapan Beban Belajar sks di SMA/MA berdasarkan 

pada Sistem Paket21 

 

Kegiatan Sistem Paket 
Sistem 

SKS 

Tatap muka 45 menit 45 menit 

Penugasan terstruktur 60% x 45 menit = 27 

menit 

45 menit 

Kegiatan mandiri 45 menit 

Jumlah 72 menit 135 menit 

 

Berdasarkan pada Tabel I dapat dijelaskan bahwa untuk 

menetapkan beban belajar 1 sks yaitu: 

𝟏 𝐬𝐤𝐬 =
𝟏𝟑𝟓 

𝟕𝟐
= 𝟏, 𝟖𝟖 𝐣𝐚𝐦 𝐩𝐞𝐦𝐛𝐞𝐥𝐚𝐣𝐚𝐫𝐚𝐧 

Dengan demikian, beban belajar sks untuk SMA/MA pada setiap 

pembelajaran dengan beban satu sks pada Sistem Kredit 

Semester sama dengan beban belajar 1,88 jam pembelajaran 

pada Sistem Paket.  

                                                             
21Badan Standar Nasional Pendidikan, Panduan Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester 

untuk SMP/MTs dan SMA/MA, (Jakarta: BSNP, 2010), hal. 8. 
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c) Kriteria Pengambilan Beban Belajar 

Pengambilan beban belajar dalam setiap semester oleh peserta 

didik memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

(1) Peserta didik diberi keleluasaan untuk menentukan beban 

belajar pada setiap semester. 

(2) Pengambilan beban belajar oleh peserta didik didampingi 

oleh Pembimbing Akademik (PA). 

(3) Semester satu mengambil mata pelajaran sesuai dengan 

Standar Isi, kemudian untuk semester berikutnya 

mempertimbangkan Indeks Prestasi (IP) yang diperoleh pada 

semester sebelumnya. 

(4) Peserta didik wajib menyelesaikan semua mata pelajaran 

yang tertuang dalam Standar Isi. 

(5) Satuan pendidikan dapat mengatur penyajian mata pelajaran 

secara tuntas dengan prinsip “on and off”, yaitu suatu mata 

pelajaran bisa diberikan hanya pada semester tertentu 

dengan mempertimbangkan ketuntasan kompetensi pada 

setiap semester. 

3) Pengaturan Kelas  

a) Pemetaan Profil Peserta Didik 

Pemetaan profil peserta didik sebagai prediksi kecepatan belajar 

kelompok lambat, normal dan cepat didasarkan pada hasil 

penelitian formatif pada masing-masing UKBM. Untuk peserta 
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didik yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) termasuk ke dalam pembelajar lambat yang kemudian 

harus dibantu dengan program remediasi, untuk peserta didik 

yang telah mencapai KKM termasuk pembelajar normal 

sehingga dapat melanjutkan pada UKBM berikutnya dan untuk 

peserta didik yang melebihi KKM termasuk pembelajar cepat 

sehingga di samping dapat melanjutkan ke UKBM berikutnya 

juga diberikan layanan program pengayaan. Bagi pembelajar 

cepat dapat menyelesaikan keseluruhan beban belajar lebih 

cepat dari yang biasanya di SMA/MA yaitu enam semester. 

b) Penentuan Rombongan Belajar 

Rombongan belajar dalam SKS menggunakan jenis kelas 

administratif/klasikal dengan jumlah peserta didik maksimal 36 

orang terdiri atas pembelajar cepat, normal dan lambat (kelas 

heterogen). Penentuan rombongan belajar ini tidak diarahkan 

oleh sekolah menjadi kelas pembelajar cepat, kelas pembelajar 

normal dan kelas pembelajar lambat, sekalipun pada akhirnya 

ketiga kelompok tersebut akan muncul pada saat dan setelah 

peserta didik menyelesaikan UKBM-UKBM. 

4) Penilaian  

        Penilaian setiap mata pelajaran menggunakan skala nol sampai 

sepuluh dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan 
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Nasional nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian untuk 

satuan pendidikan dasar dan menengah. 

        Sedangkan untuk sistem penilaian capaian UKBM 

menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP) dengan penetapan 

KKM untuk setiap UKBM diatur oleh satuan pendidikan. 

Pencapaian belajar setiap peserta didik tersebut diukur dari 

penguasaan kompetensi yang dicapai secara individual setiap KD 

yang dituangkan ke dalam Kartu Hasil Studi (KHS). Apabila 

seorang peserta didik menyelesaikan hanya sebagian saja dari beban 

belajar yang ditetapkan pada suatu semester, maka peserta didik 

tersebut belum bisa menerima rapor namun menerima KHS. Rapor 

akan diberikan jika beban belajar secara keseluruhan dari suatu 

semester tersebut telah tuntas. Dengan demikian, sekalipun peserta 

didik ada yang menyelesaikan belajar selama empat semester, maka 

peserta didik tersebut tetap menerima enam rapor sesuai semester 

kurikulum. 

5) Penentuan Kriteria Kelulusan 

          Kelulusan setiap peserta didik ditentukan oleh penyelesaian 

seluruh mata pelajaran secara tuntas dan diakhiri dengan ujian 

sekolah atau ujian bersifat nasional sebagai penilaian sumatif yang 

dapat diadakan pada setiap semester. Ujian sekolah yang bersifat 

komprehensif terhadap keseluruhan UKBM ditentukan oleh satuan 
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pendidikan. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Akademik 

masing-masing satuan pendidikan. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

          Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode 

kombinasi (Mixed Method), yaitu metode penelitian yang 

mengkombinasikan atau menghubungkan antara metode kualitatif dan 

kuantitatif. Peneliti menggunakan metode kombinasi model atau desain 

Sequential Exploratory yaitu metode penelitian kombinasi yang 

menggabungkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam waktu 

yang berbeda secara berurutan, di mana pada tahap pertama penelitian 

menggunakan metode kualitatif dan pada tahap kedua menggunakan 

metode kuantitatif.22 

         Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti berusaha menemukan 

data secara intensif tentang penggunaan Unit Kegiatan Belajar Mandiri 

(UKBM) dalam pembelajaran PAI dan Budi Pekerti serta diharapkan dapat 

menghasilkan gambaran yang menyeluruh mengenai penggunaan Unit 

Kegiatan Belajar Mandiri (UKBM) pada pembelajaran PAI dan Budi 

Pekerti dalam Sistem Kredit Semester (SKS) di SMA Negeri 1 Bantul. 

2. Pendekatan Penelitian 

          Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian, 

yaitu deskriptif eksploratif. Penelitian dengan menggunakan pendekatan 

                                                             
22Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 473. 
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deskriptif eksploratif bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu 

fenomena. Dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis 

tertentu hanya menggambarkan apa adanya suatu variabel, gejala atau 

keadaan.23 

           Variabel, gejala atau keadaan yang digambarkan pada penelitian ini 

adalah penggunaan Unit Kegiatan Belajar Mandiri (UKBM) pada 

pembelajaran PAI dan Budi Pekerti dalam Sistem Kredit Semester (SKS) di 

SMA Negeri 1 Bantul, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan hasil dari 

penggunaan UKBM tersebut. 

3. Populasi dan Sampel 

         Populasi adalah keseluruhan objek penelitian baik terdiri dari benda 

nyata, abstrak, peristiwa ataupun gejala yang merupakan sumber data dan 

memiliki karakter tertentu.24 Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh kelas dua tahun pelajaran 2020/2021 yang berjumlah 320 siswa. 

        Sedangkan menurut Suharsimi, sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti. Apabila subjek penelitian lebih dari seratus maka 

peneliti dapat mengambil 10%-15%  atau 20%-25% dari populasi.25 Maka 

dari itu peneliti mengambil 10% dari populasi, yaitu 32 siswa dari seluruh 

kelas sebelas tahun pelajaran 2020/2021 SMA Negeri 1 Bantul.  

 

                                                             
23Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

CIpta, 2006), hal. 243. 
24Sukandarumidi, Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula, 

(Yogyakarta: Gajahmada Yuniversiti Press, 2006), hal. 47.  
25Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu…, hal. 134.  
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4. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

                 Sumber data primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada peneliti, yang disebut informan yaitu orang 

yang memberikan informasi terkait kondisi tempat penelitian.26 Adapun 

subyek atau informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:   

1) Guru PAI dan Budi Pekerti SMA Negeri 1 Bantul. 

2) Peserta didik SMA Negeri 1 Bantul. 

b. Sumber Data Sekunder 

           Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada peneliti.27 Sumber data yang digunakan 

peneliti dalam penelitian ini terdiri atas: 

1) Dokumen-dokumen SMA Negeri 1 Bantul. 

2) Arsip dan data-data Guru PAI dan Budi Pekerti SMA Negeri 1 

Bantul. 

5. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi 

         Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang 

mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang 

berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, 

peristiwa, tujuan dan perasaan. Teknik observasi yang digunakan adalah 

                                                             
26Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi…, hlm. 193.  
27Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi…, hlm. 193.  
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observasi langsung yaitu observasi yang dilakukan secara langsung 

terhadap obyek yang diteliti.28 Sedangkan metode yang digunakan 

dalam kegiatan observasi yaitu dengan metode anecdotal record yaitu 

pengamat mencatat dengan teliti dan merekam perilaku yang dianggap 

penting dan bermakna sesegera mungkin setelah perilaku tersebut 

muncul.29 

           Teknik observasi ini dilakukan untuk mengetahui gambaran 

umum SMA Negeri 1 Bantul yang meliputi letak geografis dan keadaan 

lingkungan sekolah. Observasi juga dilaksanakan untuk mengetahui 

penggunaan Unit Kegiatan Belajar Mandiri (UKBM) pada 

pembelejaran PAI dan Budi Pekerti dalam Sistem Kredit Semester di 

SMA Negeri 1 Bantul.  

b. Wawancara 

            Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.30 Teknik 

wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi 

terstruktur, dimana pertanyaan dan jawaban bersifat terbuka namun ada 

batasan tema dan alur pembicaraan. 

                                                             
28Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru¸ (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 29. 
29Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Salemba Humanika, 

2010), hal. 131. 
30Lexy J. Moleong, (ed.), Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2016), hal. 186. 
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        Pedoman wawancara semi terstruktur ini hanya berupa topik-topik 

pembicaraan saja yang mengacu pada satu tema sentral yang telah 

ditetapkan dan disesuaikan dengan tujuan wawancara. Peneliti bebas 

berimprovisasi dalam mengajukan pertanyaan sesuai dengan alur 

alamiah yang terjadi tetapi masih berpedoman pada topik yang 

ditentukan. 

         Teknik ini digunakan untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan 

dan hasil dari penggunaan Unit Kegiatan Belajar Mandiri (UKBM) pada 

pembelajaran PAI dan Budi Pekerti dalam Sistem Kredit Semester di 

SMA Negeri 1 Bantul. 

c. Dokumentasi 

        Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk melihat 

kejadian-kejadian yang berhubungan dengan pengumpulan data saat 

penelitian, juga digunakan untuk mendapatkan foto-foto hasil kegiatan 

di tempat penelitian, sehingga memperkuat data yang dihasilkan selama 

proses pengumpulan data. Dokumentasi yang dimaksud dalam 

penelitian ini berkaitan dengan pedoman penggunaan Unit Kegiatan 

Belajar Mandiri (UKBM), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

PAI dan Budi Pekerti, Unit Kegiatan Belajar Mandiri (UKBM) PAI dan 

Budi Pekerti, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan 

penggunaan Unit Kegiatan Belajar Mandiri (UKBM) pada 

pembelajaran PAI dan Budi Pekerti dalam Sistem Kredit Semester di 

SMA Negeri 1 Bantul. 
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d. Angket/Kuesioner 

           Angket merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data 

secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan 

responden).31 Penelitian ini menggunakan angket tertutup agar jawaban 

responden dapat dijaga kerahasiaannya. Angket tertutup (angket 

terstruktur) adalah angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa 

sehingga responden diminta untuk memilih satu jawaban yang sesuai 

dengan karakteristik dirinya dengan cara memberikan tanda (x) atau 

tanda checklist. Peneliti menggunakan angket tertutup, di mana angket 

yang alternatif jawaban sudah ditentukan terlebih dahulu dan responden 

hanya memilih dari alternatif yang telah disediakan. Angket tertutup 

mempunyai keuntungan di mana alternatif jawaban yang diberikan sama 

antara yang satu dengan yang lain sehingga kontaminasi aspek lain 

dapat dikurangi serta mempunyai instruksitas yang seragam sehingga 

mengurangi subjektifitas peneliti pada saat pengumpulan data. 

         Setelah angket diujicobakan dan hasil uji coba menunjukkan 

bahwa angket tersebut sudah layak untuk digunakan, selanjutnya adalah 

melakukan penyebaran angket untuk memperoleh data yang diinginkan. 

Angket yang disebarkan berkaitan dengan kepuasan penggunaan Unit 

Kegiatan Belajar Mandiri (UKBM) pada pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti, terdiri atas lima belas pertanyaan. 

                                                             
31Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 

219.  
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6. Teknik Analisis Data 

a. Kualitatif 

         Analisis data untuk penelitian kualitatif adalah upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilih-memilahnya menjadi satuan unit yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa-

apa yang penting dan apa-apa yang dipelajari dan merumuskan apa-apa 

yang dapat diceritakan kepada orang lain.32  

          Dalam penelitian ini, peneliti memproses analisis data 

menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman, dengan 

melalui tiga proses, yaitu: 

1) Reduksi Data 

          Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi 

data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lokasi 

penelitian. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama 

kegiatan penelitian, bahkan berjalan hingga setelah penelitian 

berakhir dan laporan akhir penelitian lengkap tersususun. 

        Dalam mereduksi data, peneliti difokuskan oleh tujuan 

penelitian yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian 

kualitatif adalah terletak pada temuan. Oleh karena itu, apabila 

peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu 

                                                             
32Lexy J. Moleong, (ed.), Metodologi Penelitian Kualitatif…, hal. 247. 
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yang dilihat aneh, asing, tidak dikenal, dan belum memiliki pola, 

justru inilah yang harus dijadikan titik perhatian dalam melakukan 

reduksi data. 

2) Penyajian Data 

         Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun 

yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data yang paling sering 

digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif, 

grafik, matriks, network (jejaring kerja), dan chart. Sedangkan 

untuk mengecek apakah peneliti sudah memahami apa yang 

ditampilkan, perlu dijawab pertanyaan berikut, “Apakah peneliti 

tahu, apa isi yang ditampilkan itu?”. 

3) Penarikan Kesimpulan 

         Peneliti dalam proses ini mulai mencari arti benda-benda, 

mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-

konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. 

Kesimpulan akhir mungkin tidak muncul sampai pengumpulan 

data terakhir, bergantung pada besarnya kumpulan catatan 

lapangan, pengkodeannya, penyimpanannya, metode pencarian 

ulang yang digunakan, dan keterampilan peneliti dalam 

menganalisis data. Kesimpulan dianggap kredibel bila didukung 

oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten di lapangan. 
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b. Kuantitatif 

         Teknik analisis data digunakan untuk memberikan keterangan data 

yang telah dikumpulkan agar semua data dapat dipahami dengan baik. 

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan 

deskriptif analisis. Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi 

atau gambaran variabel yang diteliti berdasarkan tanggapan responden. 

Peneliti menggunakan teknik ini untuk menghitung kepuasan pelanggan 

(siswa) dengan menggunakan rumus: 

ƥ = 
𝑭

𝑵
 x 100% 

Keterangan: 

ƥ : Angka Prosentase 

F: Frekuensi Jawaban “Ya” 

N: Jumlah Pertanyaan33 

        Langkah selanjutnya adalah terkait distribusi jawaban responden. 

Ketentuan tolok ukur yang dapat dijadikan patokan untuk menentukan 

tingkat kepuasan siswa, adalah sebagai berikut: 

1) Jika prosentase jawaban responden lebih dari 70% menyatakan ya, 

maka dikatakan puas. 

2) Jika prosentase jawaban responden mencapai 70% atau lebih untuk 

jawaban tidak, maka dapat dikatakan tidak puas.34 

                                                             
33Freddy Rangkuti, Teknik Mengukur dan Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan & 

Analisis Kasus, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal. 25.  
34Ibid.  
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    Dalam menghitung kepuasan keseluruhan pertanyaan dengan 

melihat keseluruhan jawaban dengan rumus: 

P = 
𝑭

𝑵
 x 100% 

Keterangan: 

P: Angka Prosentase 

F: Frekuensi Jawaban “Puas” 

N: Jumlah Responden35 

      Dengan kaidah sebagai berikut: 

1) Jika prosentase jawaban responden lebih dari 70% menyatakan tidak 

puas, maka seluruh siswa dapat dinyatakan tidak puas. 

2) Jika prosentase jawaban sama-sama 50% berarti tingkat kepuasan 

siswa terhadap penggunaan model pembelajaran UKBM PAI dan 

Budi Pekerti dalam Sistem Kredit Semester dapat dikatakan sedang 

atau cukup. 

3) Jika prosentase jawaban responden mencapai 70% atau lebih untuk 

jawaban puas, maka dapat dikatakan bahwa seluruh siswa puas 

terhadap penggunaan model pembelajaran UKBM PAI dan Budi 

Pekerti dalam Sistem Kredit Semester.36 

7. Uji Keabsahan Data 

         Untuk mendapatkan data yang sah dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan uji keabsahan data triangulasi. Triangulasi adalah teknik 

                                                             
35Ibid.  
36Ibid.  
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pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar 

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

itu. 

       Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan 

metode. Triangulasi metode merupakan salah satu teknik triangulasi melalui 

penggunaan berbagai teknik pengumpulan data untuk menggali data yang 

sejenis agar didapatkan data yang valid.37 Data yang dikumpulkan dengan 

menggunakan metode tertentu nantinya dicek dengan metode yang lain. 

G. Sistematika Pembahasan 

        Sistematika pembahasan secara umum dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 

awal, inti/tengah dan akhir. 

         Pada bagian awal isinya, meliputi halaman judul, halaman surat 

pernyataan keaslian skripsi, halaman surat persetujuan skripsi, halaman 

pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, 

halaman abstrak, halaman daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar 

lampiran. 

         Pada bagian inti/tengah berisi tentang uraian penelitian dari bagian 

pendahuluan sampai pada bagian penutup yang ada dalam bab-bab sebagai satu 

kesatuan, meliputi: 

                                                             
37A. Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, 

(Jakarta: Kencana, 2014), hal. 409.   
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        BAB I, merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang pemilihan 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, 

landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

        BAB II, merupakan gambaran umum yang menjelaskan gambaran umum 

dari SMA Negeri 1 Bantul, meliputi sejarah berdirinya, nama dan alamat, visi, 

misi, tujuan sekolah serta motto sekolah, struktur organisasi, kondisi sarana 

prasarana, personalia SMA Negeri 1 Bantul dan kegiatan ekstrakurikuler. 

         BAB III, berisi tentang deskripsi pembahasan hasil penelitian yang 

meliputi hasil observasi, wawancara, dokumentrasi dan angket yang didapat 

dari penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai penggunaan Unit 

Kegiatan Belajar Mandiri (UKBM) pada pembelajaran PAI dan Budi Pekerti 

dalam Sistem Kredit Semester di SMA N 1 Bantul. 

         BAB IV, merupakan penutup, meliputi kesimpulan yang mengacu pada 

rumusan masalah, saran yang berkenaan dengan tindak lanjut sumbangan 

penelitian bagi perkembangan teori maupun praktek bidang yang diteliti ini, dan 

kata penutup. 

        Pada bagian akhir dari skripsi ini terdiri atas daftar pustaka serta lampiran-

lampiran yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

          Berdasarkan rumusan masalah yang ada, dapat dikemukakan beberapa 

kesimpulan dari hasil penelitian tentang penggunaan UKBM pada pembelajaran 

PAI dan Budi Pekerti dalam Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 1 Bantul 

sebagai berikut: 

1. Perencanaan pembelajaran menggunakan UKBM PAI dan Budi Pekerti di 

SMA Negeri 1 Bantul sudah sesuai dengan Buku Panduan Pengembangan 

UKBM, yaitu diawali dengan pemetaan kompetensi dasar (KD) dan penentuan 

alokasi waktu pembelajaran. Setelah itu, dituangkan ke dalam silabus dan RPP. 

Tahap selanjutnya masuk ke pembuatan UKBM PAIdBP dengan berpedoman 

kepada silabus dan RPP. Setelah selesai menelaah silabus dan RPP, kemudian 

melakukan pengembangan UKBM dengan dasar pengembangan materinya 

berasal dari Buku Teks Pelajaran PAIdBP. Langkah selanjutnya, UKBM 

PAIdBP diujicobakan kepada peserta didik, direvisi oleh Guru PAIdBP 

sehingga diperoleh hasil revisi terkait penggunaan UKBM PAIdBP. Setelah 

dilakukan perbaikan, kemudian masuk ke tahap terakhir yaitu penerapan 

UKBM PAIdBP secara konsisten, adaptif dan berkelanjutan dalam pelayanan 

utuh pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. 

2. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan UKBM PAIdBP di SMA Negeri 

1 Bantul  sama dengan tahapan pelaksanaan pembelajaran pada umumnya, 

yaitu kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Pada kegiatan pendahuluan, 
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meliputi salam, doa, apersepsi, penyampaian KD, tujuan pembelajaran 

serta cakupan materi yang akan diajarkan. Pada kegiatan inti guru 

menerapkan enam  komponen pendekatan saintifik, yaitu memberi 

stimulus, mengidentifikasi, mengumpulkan data, mengolah data, 

memverifikasi dan menyimpulkan. Pada kegiatan penutup, meliputi 

menyimpulkan materi yang diajarkan, refleksi/umpan balik, evaluasi, 

penugasan, penyampaian rencana pertemuan  berikutnya, doa dan salam. 

3. Respon peserta didik terhadap penggunaan UKBM PAIdBP dalam Sistem 

Kredit Semester di SMA Negeri 1 Bantul berada pada tingkat kepuasan 

dengan prosentase 47% yang  artinya siswa kurang puas terhadap 

penggunaan UKBM PAIdBP. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan UKBM PAIdBP dalam Sistem Kredit Semester di SMA 

Negeri 1 Bantul sudah berjalan, namun keberhasilan penggunaan UKBM 

PAIdBP tersebut belum maksimal. 

B. Saran 

         Berdasarkan paparan mengenai hasil penelitian dan kesimpulan, adapun 

saran-saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi pihak sekolah, Kaitannya dengan perencanaan pembelajaran 

menggunakan UKBM PAI dan Budi Pekerti, pihak sekolah atau Tim 

Pelaksana SKS/Tim Pengembang Kurikulum (TPK) membentuk secara 

khusus tim penelaah UKBM. Jadi, dalam proses perbaikan UKBM, 

khususnya UKBM PAI dan Budi Pekerti bisa lebih kooperatif dengan guru 
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lainnya, lebih variatif dan inovatif karena ada proses pertukaran pendapat 

antar guru dan lebih efektif dan efisien. 

2. Bagi Guru PAI dan Budi Pekerti, sebaiknya untuk pelaksanaan pembelajaran 

menggunakan UKBM selanjutnya, perlu adanya pertimbangan lebih terkait 

kebutuhan dan kondisi peserta didik yang termasuk ke dalam pembelajar 

lambat agar semua dapat terfasilitasi dengan adil. Karena, dari hasil 

wawancara dengan beberapa peserta didik, ditemukan bahwa Guru PAI dan 

Budi Pekerti masih kurang dalam memberikan perhatiannya kepada siswa 

dengan tipe pembelajar lambat tersebut.  

3. Bagi peserta didik, peneliti berharap agar ke depannya UKBM PAI bisa 

digunakan dan dimanfaatkan dengan lebih baik lagi. Contoh, misalkan dalam 

UKBM terdapat materi yang kurang dipahami, maka jangan ragu untuk 

menanyakan langsung kepada Guru PAI dan Budi Pekerti. Atau dalam hal 

penyajian materi, mungkin kurang menarik karena hanya berupa tulisan saja, 

maka jangan ragu untuk menyampaikan ke Guru PAI dan Budi Pekerti agar 

ditambahkan gambar maupun animasi. Pada intinya, para peserta didik 

diharapkan bisa lebih berani dan terbuka dalam menyampaikan segala kritik 

dan saran mengenai penggunaan UKBM PAI dan Budi Pekerti kepada Guru 

PAI dan Budi Pekerti. 
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C. Kata Penutup 

         Alhamdulillaahirabbil’aalamiin, atas izin Allah SWT. dan bantuan dari 

berbagai pihak, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Peneliti mengucapkan 

terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian 

dan skripsi ini. Semoga apa yang telah diberikan dalam membantu penyelesaian 

skripsi ini mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT. Peneliti menyadari 

masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu, peneliti 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. 

           Semoga skripsi ini memberikan banyak manfaat bagi para pembaca, 

peneliti selanjutnya, maupun siapa saja yang membaca skripsi ini, tidak 

terkecuali bagi peneliti sendiri. Aamiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Ali Mudlofir dan Masyhudi Ahmad, Pengembangan Kurikulum dan Bahan Ajar, 

Surabaya: PT Revka Petra Media, 2009. 

 

Badan Standar Nasional Pendidikan, Panduan Penyelenggaraan Sistem Kredit 

Semester untuk SMP/MTs dan SMA/MA, Jakarta: BSNP, 2010. 

 

Direktorat Pembinaan SMA, Panduan Pengembangan Unit Kegiatan Belajar 

Mandiri (UKBM), Jakarta: Kemendikbub, 2017. 

 

Direktorat Pembinaan SMA, Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester 

(SKS) di SMA, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017. 

 

Dwi Istiqomah, “Kreativitas dan Pengembangannya dalam Perspektif Teori Ernst 

Kris”, Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini, 2017. 

 

Ella Yulaewati, Kurikulum dan Pembelajaran Filosofi Teori dan Aplikasi, 

Bandung: Pakar Raya Pustaka, 2004. 

 

Freddy Rangkuti, Teknik Mengukur dan Strategi Meningkatkan Kepuasan 

Pelanggan & Analisis Kasus, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014. 

 

Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial, 

Jakarta: Salemba Humanika, 2010. 

 

Moleong, Lexy J., (ed.), Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2016. 

 

Muhammad Yaumi, Prinsip-Prinsip Desain Pembelajaran, editor: Nurdin Ibrahim, 

Jakarta: Kencana, 2013. 

 

Nursyamsudin, Panduan Pelaksanaan Sistem Kredit Semester di SMA: 

Implementasi Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, 2014. 

 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan 

Pendidikan Menengah.  

 

Peratuan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. 

 

Rendy Orchida Trihani, “Penyelenggaraan Mata Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam dalam Sistem Kredit Semester di MAN 1 Trenggalek”, Skripsi, 

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang, 2019. 

 



 

81 
 

Riri Susanti, “Pengembangan Modul Pembelajaran PAI Berbasis Kurikulum 2013 

di Kelas V SD Negeri 21 Batubasa, Tanah Datar”, Jurnal Manajemen, 

Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan, 2017. 

 

Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 

2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. 

 

Santrock, John W., Psikologi Pendidikan, penerjemah: Tri Wibowo, Jakarta: 

Kencana, 2007. 

 

Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, Bandung: Alfabeta, 2013. 

 

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: 

Rineka Cipta, 2013. 

 

Sukandarumidi, Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula, 

Yogyakarta: Gajahmada Universiti Press, 2006. 

 

Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012. 

 

Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru¸ Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	HALAMAN JUDUL
	SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
	SURAT PERNYATAAN BERJILBAB
	SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
	SURAT PENGESAHAN SKRIPSI
	HALAMAN MOTTO
	HALAMAN PERSEMBAHAN
	KATA PENGANTAR
	ABSTRAK
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR BAGAN
	BAB I PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
	D. Kajian Pustaka
	E. Landasan Teori
	F. Metode Penelitian
	G. Sistematika Pembahasan

	BAB IV PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran
	C. Kata Penutup

	DAFTAR PUSTAKA

