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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Orang yang berilmu mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah 

SWT sebagaiman dalam firmanNya : 

افسحوا يفسح اهلل فسحوا ىف اجمللس فتيأيها الذين أمنوا إذا قيل لكم 
م والذين أوتوا العلم شزوا فانشزوا يرفع اهلل الذين أمنوا منكنلكم وإذا قيل ا

 (11)اجملادلة :  درجت واهلل مبا تعملون خبري

 “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

“Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya 

Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: 

"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan 

meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”  ) Q.S al-Mujadilah: 

11).1 

 

 Di dalam hadis juga disebutkan bahwa derajat orang yang berilmu 

sangatlah tinggi dibanding derajat orang yang tidak berilmu, Nabi 

Muhammad SAW bersabda di dalam hadisnya : 

وعن أىب أمامة رضي اهلل عنو أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم قال : 
2الرتمدي()رواه   مكلعامل على العابد كفضلى على أدنا فضل ا

 

Dari Abi Umamah r.a sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : 

keutamaan orang yang berilmu dari para hamba yang tidak berilmu 

seperti keutamaanku dibanding derajat  kalian yang paling rendah. (HR 

at-Turmudzi).

                                                           
 1 Departemen Agama RI, al-Hikmah al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Penerbit 

Diponegoro, cet. 10, 2005), hlm. 543.        
2
 Abu Zakariya Yahya bin Syarof al-Nawawi, Riyad al-Sholihin, (Kairo: Dar al-Ilm, 2004), 

hlm. 531. 
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Pendidikan sendiri dalam Undang Undang No. 20 tahun 2003 tentang 

SISDIKNAS bab I mengatakan bahwa: 

 

 “Pendidikan adalah  usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

sepiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, 

masyarakat, bangsa dan Negara.”3 

 

Pendidik atau guru adalah bapak ruhani (spiritual father) bagi 

peserta didik, yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu, pembinaan 

akhlak mulia, dan meluruskan akhlak yang buruk, oleh karena itu,  

pendidik mempunyai kedudukan tinggi dalam Islam, dalam beberapa 

hadis disebutkan : “Tinta seorang ilmuwan (yang menjadi guru) lebih 

berharga ketimbang darah syuhada” (HR. Abu Daud dan Turmizi).4 

Bahkan Islam menempatkan pendidik setingkat dengan derajat seorang 

rasul. Al-Syawqi bersair, “berdiri dan hormatilah guru dan berilah 

penghargaan, seorang guru itu hampir saja merupakan seorang rasul”.5  

 Guru mempunyai peran penting dalam proses menjadikan peserta 

didik menjadi orang yang mempunyai derajat tinggi, tanpa bimbingan 

guru manusia tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, guru 

merupakan sosok yang penting dalam pendidikan, baik di negeri ini, 

maupun Negara-negara lain di dunia yang ingin maju pendidikannya. 

Banyak tokoh pendidikan yang berpendapat bahwa sebagus apapun 

                                                           
3
UU Sistem Pendidikan Nasional NO: 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1. 

4
 Bukhrari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Amzah, , 2011), cet. 2, hlm. 86. 

5
 Ibid. 
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system, kurikulum, dan sarana prasarana pendidikan, tidak akan ada 

artinya tanpa adanya guru yang berkualitas.6 

 Sebagai peserta didik seharusnya mempunyai rasa terima kasih 

yang sangat dalam, mengingat peserta didik bisa menjadi orang yang 

sempurna, mempunyai ilmu yang membuatnya diangkat derajatnya oleh 

Allah SWT, dan ada yang sukses dalam urusan duniawi, menjadi guru, 

menjadi sarjana, menjadi pejabat menjadi polisi dan yang lain, itu semua 

adalah berkat perjuangan seorang guru, maka sudah sepatutnya seorang 

peserta didik mempunyai akhlah yang santun terhadap gurunya, 

mengikuti apa yang menjadi arahan dan bimbingan gurunya. 

 Ironisnya, banyak berita yang terliput di dalam televisi, surat kabar 

maupun berita di media sosial dan internet, di antaranya berita yang baru 

baru ini, yang dimuat Liputan6.com, pada tanggal 30 November 2017, 

yaitu seorang guru dipenjarakan oleh orang tua  peserta didik, karena 

gara-gara guru mencubit anak didiknya yang sedang asyik main HP di 

saat pelajaran berlangsung.7 

Guru sebenarnya mempunyai hak dan kewajiban yang telah diatur 

dalam undang-undang, hak yang telah diatur dalam Undang Undang 

Republik Indonesia tentang guru dan dosen yang termuat dalam pasal ke 

14 ayat 1 yang di antaranya berbumyi “Memperoleh perlindungan dalam 

                                                           
6
Agus Wibowo dan Hamrin,  Menjadi Guru Berkarakter, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2012), cet. 1, hlm. V. 
7
 http://regional.liputan6.com/read/3180715/gara-gara-cubit-siswi-guru-sma-wajo-

dilaporkan-ke-polisi diakses pada tanggal 15 Januari 2018 jam 10.00 WIB. 

 

http://regional.liputan6.com/
http://regional.liputan6.com/read/3180715/gara-gara-cubit-siswi-guru-sma-wajo-dilaporkan-ke-polisi
http://regional.liputan6.com/read/3180715/gara-gara-cubit-siswi-guru-sma-wajo-dilaporkan-ke-polisi
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melaksanakan tugas dan hak atas kekayan intelektual” Prof. Dr. H. 

Abuddin Nata  juga menyinggung hak yang diterima oleh seorang guru 

adalah dihormati, dimulyakan dan lain-lain. Kewajiban guru pun juga 

demikian telah dijelaskan dalam buku-buku Islam maupun kitab yang 

telah dikarang oleh ulama salaf, baik yang menyangkut akhlak dan budi 

pekerti, seperti Imam Ibnu Taimiyyah yang menjelaskan bahwa guru 

harus menaambah wawasan keilmuan, Imam al-Ghozali yang 

menjelaskan kewajiban guru adalah harus punya jiwa sayang terhadap 

peserta didiknya, Ikhlas, dan yang lain. Hal itu dijelaskan dalam  kitab 

Ikhya’ Ulum Al-din karya al-Imam al- Ghozali, kitab Ta’limu al-

Muta’allim, akan tetapi permasalahan yang timbul adalah banyak yang 

kurang memahami teori-teori di atas, sehingga butuh penelitian lebih 

mendalam dalam kitab-kitab klasik yang lain sehingga nantinya bisa 

dijadikan rujukan.salah satu kitab klasik yang menarik diteliti adalah 

kitab ar-Risalah al-Qusyairiyyah, bagaimana hak dan dan kewajiban 

dijelaskan di sana, apakah terdapat teori pendidikan di sana, karena kitab 

ini adalah kitab klasik yang banyak di ajarkan di ppesantren-pesantren 

Indonesia khususnya. 

 Dari uraian di atas, peneliti ingin meneliti dalam sebuah kitab 

akhlak tasawuf karya seorang Imam besar al-Imam al-Qusyairi dalam 

kitab ar-Risalah al-Qusyari, peneliti ingin menggali informasi dan teori 

yang ada dalam kitab tersebut, khususnya hak dan kewajiban guru 

terhadap peserta didiknya. Dari sini peneliti mempunyai sebuah judul 
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skripsi yang akan di selesaikan dengan judul : “Hak dan Kewajiban Guru 

Menurut Imam Qusyairi dalam Kitab ar-Risalah al-Qusyairiyyah”. 

B. Penegasan Istilah 

Formulasi judul “Hak dan Kewajiban Guru Menurut Imam Qusyairi 

dalam Kitab ar-Risalah al-Qusyairiyyah (Studi Analisis)” masih 

merupakan pengertian yang abstrak dan luas. Untuk itu ia akan 

dijabarkan dalam penegasan istilah, agar tidak ada kesalahan dalam 

menginterprestasikan judul tersebut. Di sini peneliti akan memberikan 

penegasan istilah dalam judul dan pembatasannya sebagai berikut: 

1. Hak dan Kewajiban 

Sedangkan yang dimaksud kata hak dan kewajiban adalah, hak 

merupakan kewenangan; kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah 

ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebaginya).
8
 Sedangkan kata 

kewajiban mempunyai arti (sesuatu) yang diwajibkan; (sesuatu) yang 

harus dilaksanakan; keharusan.
9
 

2. Guru 

Yang dimaksud guru dalam penelitian ini adalah setiap orang yang 

memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam melakukan tugas di 

bidang keguruan untuk memberi ilmu pengetahuan, kecakapan dan 

                                                           
8
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka Utama, 2008),  hlm. 474. 
9
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, op. cit.,  hlm. 1553. 
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keterampilan kepada peserta didik yang bertujuan untuk mengembangkan 

seluruh aspek pribadinya.
10

 

3. Imam Qusyairi 

Yang dimaksud Imam Qusyairi dalam judul adalah al-Hafidz Abdul 

Karim, bin Hawazin bin Abd al-Mulk, bin Tholhah bin Muhammad, Abu 

al-Qosyim al-Qusyairi al-Naisaburi, al-Ustuwa’i, yang lahir pada bulan 

Rabiul awwal, tepatnya tahun 376 H, seorang ulama yang terkenal 

dengan kitab karyanya yang berjudul ar-Risalah al-Qusyairiyyah. 

4. Kitab ar-Risalah al-Qusyairiyyah 

Yang dimaksud kitab ar-Risalah al-Qusyairiyyah adalah sebuah kitab 

tasawuf karya Imam al-Qusyairi, yang menjelaskan tentang 

permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan ilmu tasawuf, 

istilah-istilah yang sering dipakai oleh ulama dalam pakar tasawuf, 

akhlah-akhlak terpuji dan lain-lain. Akan tetapi peneliti akan 

menfokuskan penelitian pada bab perjalanan para guru dan hubungan 

baik antara guru dan murid, kedua bab inilah yang nantinya akan 

dijadikan bahan data primer yang akan diteliti.  

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti memfokuskan 

permasalahan dan objek yang akan diteliti sebagai berikut :  

1. Bagaimana persepsi Imam al-Qusyairi tentang hak guru dalam kitab 

ar-Risalah al-Qusyairiyyah? 

                                                           
10

 Moh Uzer Utsman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya, 

1990), hlm. 4. 
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2. Bagaimana persepsi Imam al-Qusyairi tentang kewajiban guru dalam 

kitab ar-Risalah al-Qusyairiyyah? 

3. Bagaimana implementasi hak dan kewajiban guru dalam kitab ar-

Risalah al-Qusyairiyyah dalam dunia pendidikan? 

D. Tujuan Penelitian 

 Secara umum, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menggali 

informasi dan menambah wawasan keilmuan yang ada kaitannya dengan 

jurusan yang diambil peneliti. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini 

adalah :  

1. Untuk mengetahui persepsi Imam al-Qusyairi tentang hak guru dalam 

kitab ar-Risalah al-Qusyairiyyah. 

2. Untuk mengetahui persepsi Imam al-Qusyairi tentang kewajiban guru 

dalam kitab ar-Risalah al-Qusyairiyyah. 

3. Untuk mengetahui implementasi hak dan kewajiban guru dalam kitab 

ar-Risalah al-Qusyairiyyah dalam dunia pendidikan. 

E. Manfaat Penelitian 

Harapan peneliti dalam penelitian ini adalah agar penelitian yang 

dibuat ini menjadi nilai ibadah yang mendapat pahala disisi Allah SWT, 

dan menjadi sumbangsi dari peneliti terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya ilmu yang berkaitan dengan pendidikan dan 

lebih khusus lagi dalam hal hak dan kewajiban guru dalam dunia 

pendidikan, yang akhirnya bisa dikembangkan oleh penelitian 

selanjutnya. 
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F. Kajian Pustaka 

 Penelitian yang berhubungan dengan guru, baik kewajiban, hak, 

akhlak dan masalah yang berkaitan dengan pendidikan telah banyak 

diteliti oleh para mahasiswa, namun berdasarkan judul skripsi di atas 

maka di bawah ini peneliti sampaikan beberapa kajian yang pernah 

ditulis oleh peneliti lain yang relevan dengan judul tersebut.  

 “Kedudukan Guru Sebagai Pendidik” sebuah skripsi yang disusun 

oleh M. Shabir. Pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 

kota Makassar. Skripsi ini membicarakan tentang tugas dan tanggung 

jawab, hak dan kewajiban, dan kompetensi Guru secara umum, tetapi 

tidak membahas secara khusus sebuah permasalahan yang berupa hak 

dan kewajiban guru yang diterima oleh seorang pendidik. Skripsi ini 

berbeda dengan skripsi yang akan diajukan yang berjudul persepsi Imam 

Qusyairi tentang hak dan kewajiban guru dalam kitab ar-Risalah al-

Qusyairiyyah, karena skripsi yang akan disusun ini hanya memfokuskan 

pada penelitian sebuah buku karangan Iman al-Qusyairi, dan dalam 

pembahasannya akan ditambah dengan hasil penelitian yang lain yang 

masih berkaitan dengan skripsi yang akan dikaji. 

 Ada lagi sebuah skripsi yang membicarakan akhlak guru dalam 

sebuah kitab al-barzanji yang berjudul “Studi Analisis tentang Nilai-

Nilai Pendidikan Akhlak dalam Kitab al-Barzanji Bab 19” ditulis oleh 

Achmad Sholahuddin dengan NIM 131310000235, pada Universitas 

Islam Nahdlatul Ulama Jepara Tahun 2015 dalam skripsi yang ditulisnya 
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membahas tentang akhlak yang termuat dalam kitab al-barzanji bab 19, 

tentang akhlak-akhlak yang disebutkan yaitu nilai al-amanah, nilai al-

alifah (sifat yang disenangi), nilai al-afwu (sifat pemaaf), nilai anisatun 

(sifat manis muka) dan nilai al-khairu (kebaikan), skripsi ini akan 

berbeda dengan skripsi yang akan dikaji oleh peneliti, karena peneliti 

lebih memfokuskan pada sebuah kajian hak dan kewajiban guru yang 

berada dalam kitab karangan al-Qusairi yang terkenal dengan nama ar-

Risalah al-Qusyairiyyah. 

G. Metode Penelitian 

Dalam sebuah penelitian, banyak metode yang ditawarkan oleh 

beberapa ahli, akan tetapi peneliti memilih yang sesuai dengan objek 

kitab al-risalah al-qusyairiyyah yang diteliti, yaitu sebagai berikut : 

1. Jenis dan pendekatan penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan library research (penelitian pustaka), 

yaitu suatu usaha untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan 

serta menganalisis suatu permasalahan melalui sumber-sumber 

kepustakaan, peneliti menggunakan study kepustakaan atau library 

research ini dimaksudkan untuk memperoleh dan menela’ah teori-teori 

yang berhubungan dengan topik dan sekaligus dijadikan sebagai landasan 

teori.11 

2. Sumber data 

                                                           
11

 Muhammad Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014) hlm. 79. 
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Dalam penelitian ini, peneliti memakai jenis penelitian  library 

research (penelitian pustaka), maka data yang diperoleh dari bahan-bahan 

pustaka adalah berupa sumber data primer dan  sumber data sekunder, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Sumber data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data 

langsung pada subjek informasi yang di cari.12 sumber data 

primer dalam penelitian ini meliputi satu kitab yakni : kitab ar-

Risalah al-Qusyairiyyah karya Imam al-Qusyairi. 

2.    Sumber data skunder 

Sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh dari 

pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya, tetapi dapat 

mendukung atau berkaitan dengan tema yang diangkat.13 Dalam 

penelitian ini data skundernya adalah antara lain : Ihya’ Ulum 

al-din, ta’lim al-muta’allimin, Siroj al-Tholibin, Sarh al-Hikam 

dan lain-lain. 

3. Tehnik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara tertentu atau teknik-

teknik tertentu yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan 

data.14 Cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data 

                                                           
12

 Azhar Saifudin, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1010), hlm. 91. 
13

 Ibid.  
14

 Amri Darwis, Metode Penelitian Pendidikan Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 

56. 
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adalah dengan teknik  dokumentasi, teknik dokumentasi merupakan salah 

satu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-

arsip, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan 

masalah penelitian, yakni peneliti mengumpulkan buku-buku yang yang 

ada hubungannya dengan pembahasan penelitian skripsi, dalam hal ini 

adalah kitab ar-Risalah al-Qusyairiyyah sebagai sumber utama, dan buku 

lain sebagai pembanding, penelitian kepustakaan dengan menganalisa 

terhadapnya dan sumber lain yang berkaitan langsung maupun tidak 

langsung dengan pembahasan, yaitu hak dan kewajiban guru terhadap 

peserta didik.  

4. Tekhnik  Analisis Data 

Untuk analisis data, peneliti menggabungkan beberapa metode 

analisis data, yaitu menggunakan metode analisis isi dan menggunakan 

metode analisis data penelitian kualitatif yang ditawarkan Burhan 

Bungin, yaitu analisis wacana dan teoritis penafsiran teks, yaitu salah 

satu cara mempelajari makna lain dari pesan. Dalam analisis wacana 

lebih memfokuskan pada pesan yang tersembunyi yang menjadi titik 

perhatian bukan pesan (massage) tetapi juga makna yang terkandung 

dalam teks.15  

Karena keberadaan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti 

adalah berupa kata kata, kalimat, dan paragraf maka langkah yang 

ditempuh peneliti adalah menggunakan langkah analisis data yang 

                                                           
15

Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 

163. 
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dijelaskan oleh Prof. Muhammad Ali dan Prof Muhammad Asrori.16  

sebagai berikut :  

1. Reduksi Data 

Pada langkah reduksi data, peneliti melakukan seleksi data, 

memfokuskan data pada permasalahan yang dikaji, melakukan 

upaya penenyederhanaan, melakukan abstraksi, dan melakukan 

tranformasi, dalam hal ini berarti peneliti memfokuskan isi 

yang masuk dalam kategori yang ada pada batasan masalah 

yang sedang diteliti, yaitu hak dan kewajiban guru terhadap 

peserta didik dalam kitab ar-Risalah al-Qusyairiyyah.17 

2. Display Data 

Display data adalah langkah mengorganisasi data dalam 

suatu tatanan informasi yang padat atau kaya makna sehingga 

dengan mudah dibuat kesimpulan, setelah mengumpulkan data, 

peneliti menarjamah teks yang ada pada data, kemudian 

mencoba menafsirkan makna atau kesan lain yang terkandung 

dalam teks.18    

3. Kesimpulan dan Verifikasi 

Berdasarkan hasil analisis data, melalui langkah reduksi 

data, dan display data, langkah terakhir adalah menarik 

kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap kesimpulan 

                                                           
16

 Muhammad Ali dan Muhammad Asrori, Metodologi dan Aplikasi Riset Pendidikan, 

(Jakarta: Bumi aksara, 2014), hlm. 288. 
17

 Ibid. 
18

 Ibid. 
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yang dibuat, kesimpulan yang dibuat adalah jawaban terhadap 

masalah penelitian. Akan tetapi, sesuai tidaknya isi kesimpulan 

dengan keadaan sebenarnya, dalam arti valid atau tidaknya 

kesimpulan yang dibuat, perlu verifikasi, verifikasi adalah 

upaya membuktikan kembali benar atau tidaknya kesimpulan 

yang dibuat dengan kenyataan atau teori yang telah ada.19 

H. Sistematika Penelitian Skripsi 

Sistematika penelitian yang dibuat dalam rencana skripsi ini adalah 

sebagi berikut : 

Bagian awal adalah bagian yang mendahului tubuh skripsi yang 

berisi: halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, motto, kata 

pengantar, dan daftar isi. 

Bagian tengah, ialah bagian tubuh skripsi yang terdiri dari lima 

bab, yaitu: 

Bab I  yang berisi: Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, 

metode penelitian, dan sistematika penelitian. 

Bab II. Bab ini akan menguraikan tentang pengertian hak dan kewajiban 

guru, hak dan kewajiban guru dalam Undang Undang, dan hak dan 

kewajiban guru yang telah dijelaskan dalam buku Pendidikan Agama 

Islam.  

                                                           
19

 Ibid. 
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Bab III. Dalam bab ini, terdapat beberapa pembahasan yang akan dikaji, 

yaitu: Gambaran  rangkuman dari kitab yang berjudul ar-Risalah al-

Qusyairiyyah dan sekaligus menerangkan biografi Imam al-Qusyari. 

Selanjutnya pembahasan dilanjutkan dengan isi penelitian dalam kitab 

ar-Risalah al-Qusyairiyyah yang ada kaitannya dengan pembahasan dan 

penelitian yang sedang diteliti, yaitu tentang hak dan kewajiban guru 

yang ada dalam kitab tersebut,. 

Bab IV. Ini adalah bab inti dari hasil penelitian, yaitu menganalisis 

tentang: hak guru dalam kitab ar-Risalah al-Qusyairiyyah, kewajiban 

guru dalam kitab ar-Risalah al-Qusyairiyyah, dan dilanjutkan dengan 

pembahasan implementasi hak guru dalam kitab ar-Risalah al-

Qusyairiyyah, implementasi kewajiban guru dalam kitab ar-Risalah al-

Qusyairiyyah. Setelah menganalisa selanjutnya menyimpulkan teori hak 

dan kewajiban guru persepsi Imam al-Qusyairi dalam kitab ar-Risalah 

al-Qusyairiyyah dan sekaligus sebagai jawaban dari pertanyaan yang ada 

pada rumusan masalah penelitian ini.  

Bab V.  Bab ini terdiri dari tiga sub, yaitu simpulan, yang memuat 

kesimpulan-kesimpulan dari uraian-uraian pada bab terdahulu, saran 

yang memuat beberapa saran dari peneliti yang berhubungan dengan 

kesimpulan yang telah dikemukakan dan kata penutup. Kemudian bagian 

akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran serta daftar riwayat 

hidup. 


