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Prodi/Semester  : S1 Akuntansi/ 2 (dua) 
 
A. Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah AIK II ini mengkaji, membahas tentang hal-hal yang meliputi         

1) Hakekat ibadah(ibadah khas/mahdhah dan ibadah ‘am, fungsi, hikmah dan 

makna spiritual ibadah dalam kehidupan sosial. 2).Hakikat Akhlak, kajian 

filosofis tentang akhlak dan moral; akhlak individual dan akhlak sosial, akhlak 

terhadap Allah, akhlak terhadap lingkungan, akhlak mahmudah dan akhlak 

madzmumah, akhlak dan tasawuf.3) Pandangan Islam tentang makna 

kehidupan, makna spiritual kejayaan hidup, kosep muamalah, prinsip-prinsip 

bermuamalah, serta akhlak bermuamalah. 

 

B. Capaian Pembelajaran 

1. Memahami dan menyadari hakikat, fungsi, hikmah dan nilai spiritual ibadah 

2. Memahami dan menyadari hakikat akhlak terhadap Allah, diri sendiri, 

sesama dan lingkungan 

3. Memahami dan menyadari urgensi prinsip bermuamalah dan akhlak 

bermuamalah. 

 

C. Indikator Pencapaian 

Indikator pencapaian pada mata kuliah ini adalah : 

1. Mahasiswa mampu menjalankan peribadatan dan menghayati hakikat, 

fungsi, hikmah dan nilai spiritual ibadah bagi pembentukan akhlakul 

karimah dan amal shaleh dalam kehidupan sosial. 

2. Mampu menerapkan akhlakul karimah dan amal shaleh dalam kehidupan 

sosial. 

3. Mampu menjalankan dan menghayati urgensi prinsip bermuamalah dan 

akhlak bermuamalah 

 

 



D. Strategi Perkuliahan 

Dalam perkuliahan ini pendekatan yang digunakan adalah Student Centered 

Learning (SCL) yang memusatkan fokus kegiatan pembelajaran pada mahasiswa 

dan berorientasi kepada pencapaian Capaian Pembelajaran (Learning 

Outcomes) yang ditetapkan. Pendekatan SCL dalam implementasinya dilakukan 

dengan mengkolaborasikan metode pembelajaran terpadu (Ekspositori, 

Discovery Learning, Small Group Discussion, dan Cooperative Learning) dengan 

sumber pembelajaran buku referensi, agar proses pembelajaran senantiasa 

sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini. 

E. Aturan-aturan Perkuliahan yang disepakati 

1. Jadwal dan Waktu Perkuliahan 

 Jadwal, waktu dan ruang perkuliahan sebagaimana yang tertera pada 

jadwal perkuliahan atau sesuai hasil kesepakatan antara dosen dengan 

mahasiswa; 

 Toleransi waktu keterlambatan 10 menit; berlaku bagi dosen dan 

mahasiswa 

 Kesepakatan mengenai waktu bertugas presentasi, UTS, dan UAS harus 

ditaati; 

 Apabila dosen berhalangan hadir pemberitahuan akan disampaikan 

sebelumnnya; 

 Apabila mahasiswa berhalangan hadir hendaknya menyampaikan izin 

(pesan singkat, surat izin dokter, surat tugas, dan sebagainya) kepada 

dosen pengampu mata kuliah dengan memperhatikan etika dalam 

berkomunikasi. 

 
2. Pakaian selama Perkuliahan (Peraturan Disiplin Mahasiswa No: 

2015/III.3.AU/B/PER.UMM/2012, Bab III Pasal 4 Pelanggaran Disiplin 

perihal Pakaian Mahasiswa) 

 Hendaknya mengenakan pakaian yang sesuai dengan norma kesopanan 

dan kesusilaan; 

 Dilarang mengenakan kaos oblong, celana ketat, transparan, rok 

pendek di atas lutut, baju lengan pendek (wanita), memakai sandal, 

mahasiswa pria dilarang memakai aksesoris wanita (kalung, anting, 

gelang dan berambut panjang); 



 Dilarang mengenakan atribut partai atau organisasi yang tidak relevan 

dengan kehidupan kampus; 

 Ketika presentasi dan ujian WAJIB mengenakan almamater. 

 
F. Jabaran Materi Pokok untuk setiap Pertemuan 

Pert. 
Kompetensi 

Dasar 
Materi Pokok Bahan Kajian Keterangan 

1 Memahami, 
menguasai dan 
mampu 
mengaplikasikan 
materi AIK II di 
kehidupan 

Overview 
perkuliahan 

- Pembahasan RPS 

- Kontrak Kuliah 

- Tujuan perkuliahan.  

ruang lingkup materi 

perkuliahan, standar 

kompetensi, system 

perkuliahan. 

evaluasi. 

- Aturan Perkuliahan 

- Pembagian kelompok 

- Pendahuluan AIK II 

Tim Dosen 

2 Memahami dan 

menyadari 

hakikat, fungsi, 

hikmah dan 

nilai spiritual 

ibadah 

 

Hakekat 
ibadah 

Menjelaskan: 

1. Konsep ibadah. 

2. Ibadah mahdhah dan 

ghairu mahdhah. 

3. Fungsi ibadah. 

4. Hikmah ibadah. 

5. Makna spiritual 

ibadah bagi 

kehidupan sosial. 

Bahan 
presentasi 
Aktifitas 
diskusi 
Makalah 

3 Memahami dan 

menyadari 

hakikat, fungsi, 

hikmah dan 

nilai spiritual 

ibadah Shalat 

 

Shalat  
 

Menjelaskan : 
1. Hakekat shalat. 

2. Mengapa Allah 

mewajibkan shalat. 

3. Tujuan dan fungsi 

shalat. 

4. Akhlak dalam shalat. 

5. Hikmah shalat. 

6. Makna spiritual 

shalat. 

7. Ancaman bagi yang 

meninggalkan shalat. 

Bahan 
presentasi 
Aktifitas 
diskusi 
Makalah 

4 Memahami dan 

menyadari 

hakikat, fungsi, 

hikmah dan 

nilai spiritual 

ibadah Puasa 

Puasa : 

 

Menjelaskan 
1. Hakekat puasa. 

2. Mengapa Allah 

mewajibkan puasa. 

3. Tujuan dan fungsi 

puasa. 

Bahan 
presentasi 
Aktifitas 
diskusi 
Makalah 



 4. Hikmah puasa. 

5. Makna spiritual 

puasa. 

6. Puasa dan 

pembentukan insan 

berkarakter. 

5 Memahami dan 

menyadari 

hakikat, fungsi, 

hikmah dan 

nilai spiritual 

ibadah haji 

 

Haji  
 

Menjelaskan 

1. Hakekat haji. 

2. Sejarah haji. 

3. Mencapai haji 

mabrur. 

4. Hikmah haji dalam 

berbagai aspek. 

5. Makna spiritual haji 

bagi kehidupan 

sosial. 

Bahan 
presentasi 
Aktifitas 
diskusi 
Makalah 

6 Memahami dan 

menyadari 

hakikat akhlak 

terhadap Allah 

Ibadah 
maliah  

 

Menjelaskan  

1. Pengertian ibadah 

maliah. 

2. Macam-macam 

ibadah maliah           

( zakat, infak, 

shadaqah, dll ). 

3. Urgensi ibadah 

maliah. 

4. Hikmah menjalankan 

ibadah maliah. 

5. Makna spiritual 

ibadah maliah bagi 

kehidupan sosial. 

Bahan 
presentasi 
Aktifitas 
diskusi 
Makalah 

7 UTS 
 

UTS  
 

8 Memahami dan 

menyadari 

hakikat akhlak 

terhadap Allah, 

diri sendiri, 

sesama dan 

lingkungan 

 

Akhlak  

 

Menjelaskan : 

1. Pengertian akhlak. 

2. Perbedaan dan 

persamaan akhlak, 

etika, moral. 

3. Sumber akhlak dalam 

Islam. 

4. Akhlak sebagai modal 

sosial bagi 

keberhasilan hidup 

seseorang. 

Bahan 
presentasi 
Aktifitas 
diskusi 
Makalah 

9 Memahami dan 

menyadari 

Macam-
Macam 

Menjelaskan: 

1. Akhlak terhadap 

Bahan 
presentasi 



hakikat akhlak 

terhadap Allah, 

diri sendiri, 

sesama dan 

lingkungan 

 

Akhlak  
 

Allah dan Rasululloh. 

2. Akhlak individual dan 

sosial. 

3. Akhlak terhadap 

lingkungan. 

4. Akhlak dalam 

kehidupan berbangsa 

dan bernegara  

Aktifitas 
diskusi 
Makalah 

10 Memahami dan 

menyadari 

hakikat akhlak 

terhadap Allah, 

diri sendiri, 

sesama dan 

lingkungan 

 

Akhlak dalam 
keluarga  

 

Menjelaskan: 

1. Urgensi keluarga 

dalam hidup 

manusia. 

2. Akhlak suami istri. 

3. Akhlak orang tua 

terhadap anak. 

4. Akhlak anak terhadap 

orang tua. 

5. Membangun keluarga 

sakinah. 

6. Larangan kekerasan 

dalam rumah tangga. 

presentasi 
Aktifitas 
diskusi 
Makalah 

11 Memahami dan 
menyadari 
urgensi prinsip 
bermuamalah  

Akhlak sosial  

 

Menjelaskan: 

1. Pandangan islam 

tentang kehidupan 

sosial. 

2. Masyarakat dambaan 

islam. 

3. Toleransi inter dan 

antar umat beragama 

dalam islam. 

4. Prinsip-prinsip islam 

dalam mewujudkan 

kesejahteraan sosial. 

5. Pandangan islam 

terhadap beberapa 

persoalan; 

Kemiskinan, 

kebodohan, dan 

pengangguran.  

Bahan 
presentasi 
Aktifitas 
diskusi 
Makalah 

12 Memahami dan 
menyadari 
urgensi prinsip 
bermuamalah 
dan akhlak 
bermuamalah 

Muamalah  

 

Menjelaskan: 

1. Hakekat muamalah. 

2. Pandangan islam 

tentang kehidupan 

dunia. 

3. Makna spiritual 

Bahan 
presentasi 
Aktifitas 
diskusi 
Makalah 



tentang kejayaan 

hidup. 

4. Ruang lingkup 

muamalah. 

5. Prinsip-prinsip 

bermuamalah. 

6. Akhlak bermuamalah. 

13 Memahami dan 
menyadari 
urgensi prinsip 
bermuamalah 
dan akhlak 
bermuamalah 

Islam dan 
persoalan 
hidup dan 
kerja  
 

Menjelaskan: 

1. Hakekat hidup dan 

kerja. 

2. Rahmat Allah 

terhadap orang yang 

rajin bekerja. 

3. Akhlak dalam 

bekerja. 

4. Keharusan 

profesionalisme 

dalam bekerja. 

Bahan 
presentasi 
Aktifitas 
diskusi 
Makalah 

14 Memahami dan 
menyadari 
urgensi prinsip 
bermuamalah 
dan akhlak 
bermuamalah 

Islam dan 
masalah 
harta dan 
jabatan  

Menjelaskan: 

1. Harta dan jabatan 

sebagai amanah dan 

karunia Allah. 

2. Kewajiban mencari 

harta. 

3. Sikap terhadap harta 

dan jabatan. 

4. Pendayagunaan harta 

dan jabatan di jalan 

Allah. 

Bahan 
presentasi 
Aktifitas 
diskusi 
Makalah 

15 Review Ibadah, 
akhlak dan 
muamalah 

Epilog : 
Ibadah, 
akhlak dan 
muamalah 
untuk 
menciptakan 
pribadi 
berkualitas, 
keluarga 
sakinah, dan 
masyarakat 
utama. 

 

Tim Dosen 
dan 
Mahasiswa 
 

16 
UAS 

 
UAS 

 

 

 

G. Evaluasi 



Penilaian akhir dalam mata kuliah mengikuti ketentuan sebagaimana yang 

telah diatur dalam Buku Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Metro, 

yang menjelaskan mengenai bobot penilaian dari serangkaian kegiatan yang 

harus dilakukan/ditempuh oleh mahasiswa, yaitu sebagai berikut: 

 

Komponen Penilaian 
Bobot/ 

Persentase Penilaian 

Tugas/Quis 30% 

Nilai UTS 30% 

Nilai UAS 40% 

Hasil evaluasi merupkan kumulatif dari jumlah kehadiran, penyelesaian tugas 
kelompok, tugas individual, Ujian Tengah dan Akhir  Semester, dengan bobot: 
tugas individual dan kelompok 30 %,  Ujian Tengah Semester30 % dan Ujian 
Akhir Semester  40 %. 

Mahasiswa dapat memilih kriteria nilai akhir sebagai berikut: 

Nilai Kriteria 

A Jika hadir mengikuti perkuliahan minimal  80 % dari jumlah 

perkuliahan, mengumpulkan tugas individu dan kelompok paling 

lambat 5 hari sebelum batas waktu yang telah ditetapkan, 

mengikuti presentasi kelompok, mengikuti ujian tengah 

semester dan semester memperoleh nilai masuk dalam norma 

yang ditetapkan untuk itu. 

A- Jika hadir mengikuti perkuliahan minimal  80 % dari jumlah 

Perkuliahan, mengumpulkan tugas individu dan kelompok paling 

lambat 2 hari sebelum batas waktu yang telah ditetapkan, 

mengikuti presentasi kelompok, mengikuti ujian tengah 

semester dan semester memperoleh nilai masuk dalam norma 

yang ditetapkan untuk itu. 

B+ Jika hadir mengikuti perkuliahan minimal  80 % dari jumlah 

perkuliahan, mengumpulkan tugas individu dan kelompok paling 

lambat 1 hari sebelum batas waktu yang telah ditetapkan, 

mengikuti presentasi kelompok, mengikuti ujian tengah 

semester dan semester memperoleh nilai masuk dalam norma 

yang ditetapkan untuk itu. 

B Jika hadir mengikuti perkuliahan minimal  80 % dari jumlah 

perkuliahan, mengumpulkan tugas individu dan kelompok pada 

saat tanggal presentasi yang telah ditentukan, mengikuti 

presentasi kelompok, mengikuti ujian tengah semester dan ujian 

semester memperoleh nilai masuk dalam norma yang ditetapkan 

untuk itu. 



B- Jika hadir mengikuti perkuliahan minimal  75 % dari jumlah 

perkuliahan, mengumpulkan tugas individu dan kelompok 

terlambat  dua hari dari tanggal presentasi yang telah 

ditentukan, mengikuti presentasi kelompok, mengikuti ujian 

tengah semester dan ujian semester memperoleh nilai masuk 

dalam norma yang ditetapkan untuk itu. 

C+ Jika hadir mengikuti perkuliahan minimal  75 % dari jumlah 

perkuliahan, mengumpulkan tugas individu dan kelompok 

terlambat  lima hari dari tanggal presentasi yang telah 

ditentukan, mengikuti presentasi kelompok, mengikuti ujian 

tengah semester dan ujian semester memperoleh nilai masuk 

dalam norma yang ditetapkan untuk itu. 

C Jika hadir mengikuti perkuliahan minimal  75 % dari jumlah 

perkuliahan, mengumpulkan tugas individu dan kelompok 

terlambat lebih dari satu minggu yang telah ditentukan, 

mengikuti presentasi kelompok, mengikuti ujian tengah 

semester dan ujian semester memperoleh nilai masuk dalam 

norma yang ditetapkan untuk itu. 

C- Jika hadir mengikuti perkuliahan minimal  70 % dari jumlah 

perkuliahan, mengumpulkan tugas individu dan kelompok 

terlambat lebih dari satu minggu dan penggatian tugas dari 

tanggal yang telah ditentukan, mengikuti presentasi kelompok, 

mengikuti ujian tengah semester dan ujian semester 

memperoleh nilai masuk dalam norma yang ditetapkan untuk 

itu. 

D Jika hadir mengikuti perkuliahan kurang dari  70 % dari jumlah 

perkuliahan, mengumpulkan tugas individu dan kelompok 

terlambat lebih dari satu minggu dan diberi tugas pegganti dari 

tugas utama, tidak mengikuti presentasi kelompok, mengikuti 

ujian tengah semester dan ujian semester   nilai masuk dalam 

norma yang ditetapkan untuk itu. 

E Jika hadir mengikuti perkuliahan kurang dari  60 % dari jumlah 

perkuliahan, mengumpulkan tugas individu terlambat 10 hari 

dari waktu yang ditentukan dan  mengumpul tugas kelompok 

tidak memenuhi kreteria diberi tugas tambahan dan tidak 

mengerjakan, tidak mengikuti presentasi kelompok, mengikuti 

ujian tengah semester dan ujian semester memperoleh nilai 

masuk dalam norma yang ditetapkan untuk itu. 
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BERITA ACARA 

PERTEMUAN II TIM DOSEN 

 

Pada hari ini, …………….., tanggal ………………. bulan MARET tahun DUA RIBU DUA 

PULUH SATU telah dilaksanakan rapat pertemuan tim dosen: 

 
Mata Kuliah  : AIK II 

Kode   : MKWU 

Semester / SKS : II / 2 SKS 

Fakultas  : FEB 

Prodi   : S1 AKUNTANSI 

Tahun Akademik : SEMESTER GENAP TA.2020/2021 

 
Dengan hasil: 

1. Penelusuran kembali prangkat perkuliahan AIK II untuk perbaikaan 

perangkat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 

2. Pembagian  jam mengajar TIM mata kuliah: 16 pertemuan – 3 pertemuan 

(Pertemuan 1, UTS, dan UAS).  Sehingga sisa pertemuan ada 14 pertemuan, 

dan dibagi untuk kedua anggota TIM, Penanggung Jawab atau Ketua Iswati, 

M. Pd.I bertugas memayungi dan penanggung jawab materi untuk 

pertemuan ( ke 2 sampai 14 ) dan juga sebagai penilai proses perkuliahan. 

3. Pembahasan  instrumen penilaian dalam proses perkuliahan 

4. Perumusan capaian pembelajaran Assasement non test 

5. Penugasan mahasiswa dalam mengintegrasikan nilai-nilai keislaman 

berbasis Al Quran dan Hadits dalam proses perkuliahan. 

6. Merencanakan pembacaan doa bersama setiap awal perkuliahan yang 

dipimpin oleh ketua kelas untuk membaca doa sebelum dan setelah 

perkuliahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dokumentasi: 

 

 

 

 

Penambahan instrument 

penilaian proses pembelajaran 

 

 

No. Nama Ttd Ket. 

2. Iswati, M.Pd.I  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

KRITERIA PENILAIAN DISKUSI PRESENTASI 

MATAKULIAH AIK II 

 

No. 
 

Elemen 
Skor 
Maks 

Penilaian 

I. Presenter   
1 Anggota presenter lengkap 2  
2 Ada koordinasi tugas (moderator, notulen, penyaji) 3  
3 Persiapan presentasi (ketepatan waktu, makalah, power 

point) 
5  

 Bagus   

    
II. Proses Diskusi Presentasi   

4 Penyajian dilakukan dengan memperhatikan prinsip 
efisiensi dan efektivitas 

10  

5 Pembahasan masalah dilakukan berdasar kajian 
teoritis/praktis, rasional, dan tanggung jawab 

20  

6 Dilakukan dengan penuh tanggung jawab  10  
7 Berjalan multi arah (penyaji – peserta – penyaji) 5  
8 Semua anggota terlibat secara aktif 5  

    
III. Moderator dan Notulen   

9 Menunjukkan upaya agar diskusi terus berlangsung 10  
10 Menjaga agar diskusi tidak menyimpang dari pokok 

masalah 
5  

11 Mencegah dominasi anggota presenter/peserta 5  
12 Menolak komentar yang tidak relevan dengan tidak 

mengecewakan peserta 
5  

13 Menghargai semua sumbangan pikiran  5  
14 Merangkum hasil pembicaraan 10  

    

  
Jumlah 

 
100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

BERITA ACARA  
PRESENTASI MATAKULIAH AIK II 

 
 

KELOMPOK  :  ..................................................... 

ANGGOTA  : 1.................................................... 

     2.................................................... 

     3.................................................... 

PERTANYAAN SESI I 

PENANYA 1  : 

PERTANYAAN: 

 

TANGGAPAN :1. 

   2. 

   3. 

   4. 

 

PENANYA 2  : 

PERTANYAAN: 

 

TANGGAPAN :1. 

   2. 

   3. 

   4. 

 

PENANYA   3 : 

PERTANYAAN: 

 

TANGGAPAN :1. 

   2. 

   3. 

   4. 

 

 

 



PERTANYAAN SESI II 

PENANYA 1  : 

PERTANYAAN: 

 

TANGGAPAN :1. 

   2. 

   3. 

   4. 

 

PENANYA 2  : 

PERTANYAAN: 

 

TANGGAPAN :1. 

   2. 

   3. 

   4. 

 

PENANYA   3 : 

PERTANYAAN: 

 

TANGGAPAN :1. 

   2. 

   3. 

   4. 

 

 

SANGGAHAN : 

1. 

2. 

3. 

4 

 

 

 

 



 

 

Format Makalah:  

BAB I PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang Permasalahan  
B. Rumusan dan Pertanyaan  
C. Tujuan dan Manfaat Pembahasan  
D. Metode Pembahasan  

 
Sebelum pernyataan masalah diuraikan terlebih dahulu latar belakang 

yang melandasi (1) mengapa masalah tersebut perlu dibahas; (2) bagaimana 
cara membahasnya, dan (3)  untuk  apa  dibahas.  Ketiga  hal  ini  dapat  
mencakup  latar  belakang  teoretis,  yaitu bagaimana kaitannya dengan 
konsep-konsep atau teori ilmu pengetahuan atau hasil- hasil  pembahasan  
sebelumnya  dan  latar  belakang  praktis  yang  didukung  oleh  data atau 
untuk menunjukkan bahwa masalah tersebut penting untuk dibahas.  

 
Dalam    pendahuluan    juga    dikemukakan    tujuan    dan    

kegunaan    atau    manfaat pembahasan.    Maksud  berisikan  tentang  hal-
hal  yang  ingin  dicapai,  tujuan  berisi sasaran-sasaran  yang  dituju  oleh  
pembahasan.  Apa  yang  dimaksud  dan  apa  yang dituju   baru   dirumuskan   
secara   spesifik   dengan   urutan   yang   sesuai   dengan keperluannya.  
Dalam  kegunaan  pembahasan,  uraiannya  merupakan  suatu  harapan 
bahwa   hasil   pembahasan   akan  mempunyai   kegunaan  baik  segi   
praktis   maupun teoretisnya.  

 
Metode pembahasan yang digunakan perlu dilaporkan secara rinci 

(studi dokumentasi, studi   literatur,   wawancara,   observasi,   dan   lain-
lain).   Dilaporkan   juga   bagaimana rancangan pembahasannya.  

 
BAB II TINJAUAN TEORETIS  

       Berisikan  tentang  sejumlah  teori  dan  beberapa  hasil  temuan  
pembahasan  lain yang  jelas  dan  relevan  dengan  kajian  masalah  yang  
dibahas.  Kajian  teoretis  ini  bersifat mereviu   hal-hal   yang   berkaitan   
dengan   masalah   yang   dibahas   sehingga   tidak menutup  kemungkinan  
munculnya  modifikasi  pemikiran  tertentu  berkenaan  dengan kawasan 
teori berdasarkan masalah yang dibahas.  

 
BAB III ANALISIS  

A. Analisis Teoretis  
B. Analisis Praktis  
        Analisis,  berisi  tentang  kajian  mendalam  atau  semacam  reviu  
terhadap  pokok pokok pembahasan yang disajikan dalam bentuk  komparasi, 
korelasi, analogi, atau   
(kekuatan,   kelemahan,   peluang,   dan   ancaman)   dengan   menggunakan   

rujukan-  
rujukan tertentu sesuai dengan apa yang dipaparkan pada bab II di atas.  

 
BAB IVKESIMPULAN DAN REKOMENDASI  

A. Kesimpulan  
B. Rekomendasi  
 

       Kesimpulan,  berisi  tentang  uraian  pokok-pokok  pembahasan  utama  
yang disajikan dalam bentuk ringkasan berupa kristalisasi hasil langkah 



III.A-III.B dan dikemukakan pula  apakah  tujuan  pembahasan  tercapai  
serta  pertanyaan  pembahasan  terjawab  

 
Rekomendasi  atas  dasar  pembahasan  yang  telah  dibuat  

kristalisasinya  ini, disajikan berbagai rekomendasi yang relevan, baik yang 
bersifat teoretis maupun praktis serta rekomendasi untuk pembahasan 
lebih lanjut.  

 
REFERENSI (minimal lima buku+3 artikel/jurnal dari internet)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


