
 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1.  Latar Belakang Masalah 
 

Bangsa dan budaya ditunjukkan oleh bahasanya. Sejak jaman dahulu bangsa 

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah, sopan, bertutur kata yang lembut dan 

beretika. Secara Individual, seseorang akan lebih dikenal dan diingat karena bahasa 

yang disampaikannya bermakna dan menunjukkan bagaimana karakter penyampai 

pesan tersebut. 

Anak yang merupakan bagian dari kelompok masyarakat juga belajar 

bagaimana bersikap ketika terlibat dalam percakapan. Kesantunan merupakan 

aturan yang harus dimiliki anak-anak saat belajar berinteraksi dengan orang lain. 

Dalam kesantunan anak-anak belajar bahwa ada sejumlah aturan yang mengatur 

tutur kata mereka ketika bercakap-cakap dengan orang lain. 

Titik temu antara bahasa dan realitas sosial adalah kesantunan, kesantunan 

menghubungkan bahasa dengan pelbagai aspek dalam struktur sosial sebagaimana 

halnya dengan aturan perilaku dan etika pemerolehan bahasa. Kesantunan 

merupakan aspek bahasa yang penting dalam kelancaran berinteraksi antara satu 

individu dengan individu lain. Oleh sebab itu, peran orang-orang di sekeliling anak 

terutama para pengasuh dan orangtua sangatlah penting untuk proses pembelajaran 

kesantunan.  
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Empat keterampilan berbahasa yang saling berkaitan (antara yang satu 

dengan keterampilan yang lainnya) dalam pengajaran bahasa yakni: menyimak, 

berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan berbahasa ini diperlukan oleh anak 

dan dewasa untuk melakukan aktivitas komunikasi dengan orang lain, untuk 

memberikan dan menerima informasi yang dibutuhkan.  

Dalam rangka pembentukan perilaku pada anak usia dini, pembelajaran 

bahasa dilakukan melalui latihan dan pembiasaan. Karakter seorang anak terbentuk 

bukan karena warisan secara genetik dari orangtua kepada anaknya, melainkan 

melalui program kegiatan yang dicontohkan dan dilakukan secara berulang-ulang 

agar anak terbiasa menggunakan bahasa santun dalam kehidupan sehari-hari, baik 

di rumah maupun di Taman Kanak-kanak atau sekolahnya. 

Pendidikan kecakapan hidup adalah pendidikan kemampuan, kesanggupan, 

dan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang  untuk menjalankan kehidupan. 

Tujuan pendidikan kecakapan hidup adalah menyiapkan peserta didik agar yang 

bersangkutan mampu, sanggup, dan terampil menjaga kelangsungan hidup, dan 

perkembangannya di masa mendatang. Kecakapan hidup mencakup kecakapan 

dasar dan kecakapan instrumental (Farodi 2020, 30).  

 Kecakapan berpikir  kritis  saat  ini  menjadi  salah  satu  kecakapan  hidup  

(life  skill)  yang  perlu dikembangkan  melalui proses  pendidikan.  Melalui  

kemampuan berpikir  seseorang  akan dapat mencermati  dan mencari  solusi  atas  

segala permasalahan  yang dihadapi  dalam kehidupannya. Secara etimologi, 

berpikir kritis mengandung makna suatu kegiatan mental yang dilakukan seseorang 

untuk dapat memberi pertimbangan dengan menggunakan ukuran atau standar 

tertentu (Zubaidah 2015, 1679). Berpikir kritis adalah aktivitas mental untuk 
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merumuskan atau memecahkan masalah, mengambil  keputusan, memahami hal 

tertentu, menemukan jawaban untuk pertanyaan, dan menemukan jawaban yang 

relevan. Ada pun US-based Partnership for 21st Century Skills (P21), 

mengidentifikasi keterampilan berpikir kritis (Critical Thinking Skills) menjadi 

salah satu ketrampilan yang diperlukan di abad ke-21 ini selain keterampilan 

berpikir kreatif (Creative  Thinking Skills),  keterampilan komunikasi 

(Communication  skills), dan  keterampilan  kolaborasi (Collaboration  skills). 

Kompetensi tersebut dikenal dengan kompetensi 4C.  

 Dini Prasanti dan Fitriani  mengungkapkan tentang pembentukan karakter 

anak usia dini yang terjadi mulai dari keluarga, sekolah, dan perkumpulan bermain 

yang diikutinya yaitu komunitas. Pada dasarnya, perkembangan karakter anak usia 

dini dimulai dari lingkungan pertamanya, tak lain adalah keluarganya. Setelah itu, 

ketika anak usia dini tersebut masuk dalam lingkungan sekolah dan kelompok 

bermainnya, maka ada beberapa faktor juga yang akan mempengaruhi karakter 

anak usia dini tersebut (Prasanti & Fitriani 2018, 14). Pada dasarnya, penelitian di 

atas memperlihatkan konsep anak usia dini dari sudut pandang yang berbeda.  

Karakter anak usia dini dan citra anak tentu akan terbentuk dengan pondasi 

pendidikan yang baik dan benar. Pendidikan bagi anak merupakan pengembangan 

autoaktivitas, yaitu aktivitas yang mendorong anak untuk aktif dan produktif serta 

diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang (Yus 2017, 202). Hal tersebut 

penting diketahui khususnya, para orangtua agar dapat mendukung terlaksananya 

pendidikan dan karakter anak usia dini yang baik dalam membangun komunikasi 

efektif antara guru dengan anak usia dini sebagai muridnya. Di samping itu dalam 

komunikasi peran kata-kata sangat penting. (White, Peter, & Redder, 2015) dalam 
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penelitiannya menyatakan “words alone held the least potential for reciprocal 

dialogue over all types of language exchange”. 

Pembelajaran berbahasa di Taman Kanak-kanak, dapat dilakukan yaitu 

dengan program pembentukan perilaku pada anak melalui pembiasaan. Karakter 

seseorang terbentuk tidak diwariskan secara genetik dari orangtua kepada anaknya, 

tetapi harus melalui kegiatan yang dicontohkan dan dilakukan berulang-ulang agar 

anak terbiasa menggunakan  bahasa santun dalam kehidupan sehari-hari, baik di 

rumah maupun di TK atau sekolahnya.  

Mengingat pentingnya keterampilan berbicara santun ini dalam kehidupan 

bersama atau bermasyarakat, maka anak-anak sejak dini perlu diajarkan dan dilatih 

berbicara dengan harapan agar anak-anak tersebut nantinya dapat menyampaikan 

ide-ide atau pemikirannya sendiri, perasaannya, atau kritikan terhadap orang 

disekitarnya dengan bahasa yang mudah dipahami dan diterima dengan baik dan 

senang hati oleh lawan bicaranya, terlebih jika disampaikan dengan kelembutan. 

 PAUD merupakan pendidikan yang paling dasar karena perkembangan 

anak di masa selanjutnya sangat ditentukan oleh berbagai rangsangan bermakna 

yang diberikan sejak usia dini. Pendidikan anak usia dini harus dipersiapkan secara 

terencana dan bersifat holistik integratif agar dimasa emas perkembangan anak 

mendapatkan stimulasi yang utuh, sehingga anak dapat mengembangkan berbagai 

potensi yang utuh. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka 

pengembangan potensi tersebut adalah dengan program pendidikan yang 

terstruktur. Salah satu komponen untuk pendidikan yang terstruktur adalah 

kurikulum.  
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 TK XYZ merupakan salah satu lembaga pendidikan yang membina dan 

mendidik  anak-anak PAUD.  TK XYZ ini memiliki 3 kelas TK B. Peneliti hanya 

fokus pada 1 kelas yang berjumlah 15 siswa. Peneliti mengamati kesantunan 

berbicara ini terkadang terlewatkan dalam pendidikan formal seperti di Taman 

kanak-kanak. Dibuktikan ketika di lapangan, masih terdengarnya suara anak-anak 

yang suka berteriak ketika marah dan minta sesuatu, belum mau mengucapkan 

terima kasih jika diberi sesuatu, meminta maaf jika melakukan kesalahan, tidak 

peduli (belum mau berbagi) dengan keadaan temannya pada saat makan dan main, 

dan sebagainya. 

Berdasarkan data pengamatan di lapangan selama 1 minggu di akhir 

Oktober sampai awal bulan November, dalam kegiatan observasi di TK XYZ ini 

terlihat kurang santunnya anak di taman kanak-kanak. Senin, 28 Oktober 2019, 

beberapa anak senang teriak apabila keinginannya tidak terpenuhi dan mengganggu 

temannya di dalam kelas ketika bermain bersama tanpa mau meminta maaf. Anak-

anak juga terlihat kurang mau bermain bersama dengan teman-temannya. 

Pada hari Selasa 29 Oktober, ada hal yang menarik perhatian peneliti, yaitu 

pada waktu kegiatan makan bersama. Anak-anak duduk di kursi masing-masing 

dan ada anak yang berteriak untuk meminta tambah makanan yang disiapkan guru, 

setelah diberi tidak mengucapkan terima kasih. Tindakan guru pada saat itu 

langsung menegur anak dan meminta untuk berbicara pelan serta diajak untuk 

mengucapkan terima kasih. 

Guru-guru melaksanakan sistem pengajaran dimana anak kurang diberi 

kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya secara individual. Hal ini tampak 

pada waktu proses pembelajaran dimana guru kurang berperan sebagai  fasilitator 
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ketika memberikan pembelajaran sehari-hari, dimana anak yang harusnya lebih 

aktif dalam mengungkapkan perasaan dan pengetahuannya saja tetapi disini guru 

cenderung lebih dominan memberikan informasi pembelajaran. Untuk hal tersebut 

juga selayaknya menjadi perhatian guru agar dapat mengkaji kembali strategi 

pembelajaran yang tepat dengan mendesain materi, media, dan metode yang 

menarik dan, bermakna bagi anak. Dengan begitu, anak bisa lebih sopan berbicara 

tanpa perlu berteriak kepada guru ataupun temannya dan dapat bersosialisasi. Untuk 

lebih jelasnya hasil asesmen awal tentang berbicara santun anak dapat dilihat pada 

tabel berikut : 
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Tabel 1. 1. Data Awal Kemampuan Berbicara Santun Siswa kelompok B3 di TK 

XYZ 

Responden 

Asesmen awal 

K
eb

ijak
san

aan
 (K

b
) 

K
ed

erm
aw

an
an

 (K
d
) 

P
en

g
h
arg

aan
 ( P

en
g
) 

K
esed

erh
an

aan
 (K

s) 

P
erm

u
fak

atan
 (P

em
) 

K
esim

p
atian

 (K
es) 

Ar 40 16 9 25 8 12 

Dvr 36 12 6 18 5 8 

Dav 35 16 8 22 6 6 

Edb 49 19 7 25 8 10 

Ev 28 13 6 23 7 8 

Evl 40 13 10 21 8 7 

Fel 29 10 6 16 6 6 

Gis 42 14 8 22 9 10 

Ja 28 11 4 15 6 6 

Ke 37 14 7 20 7 10 

Ken 31 14 6 21 8 9 

Mrc 45 17 9 25 9 11 

Mrb 42 18 9 25 7 11 

Mic 48 18 9 29 9 13 

Pat 45 17 9 26 9 10 
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Adapun Kriteria Ketuntasannya yaitu : 61-75 (Tuntas), 46-60 (Tuntas),31-

45 (Tidak Tuntas), 16-30 (Tidak Tuntas), 1-15 (Tidak Tuntas). Berdasarkan tabel 

di  atas, kita dapat mengetahui bahwa kemampuan berbicara santun masih 

membutuhkan upaya peningkatan dari peneliti. Belum tuntasnya maksim-maksim 

tersebut memberikan tanda bahwa diperlukan rencana pembelajaran yang 

merangsang anak untuk berbicara menghargai, mufakat, dan simpati serta empati 

kepada orang lain melalui metode yang menyenangkan anak,  yaitu metode bermain 

peran. 

Alasan pemilihan anak usia 5-6 tahun karena peneliti menemukan adanya 

permasalahan di TK B. Selain itu juga keterampilan berbicara dan ketrampilan  

sosial sangat diperlukan oleh anak usia tersebut. tercantum dalam Pedoman 

Pembelajaran di Taman Kanak-kanak yang diterbitkan dalam Kurikulum Nasional 

tahun 2013,  aspek kurikulum pendidikan anak usia dini harus meliputi 6 aspek 

yaitu : (1) moral dan nilai keagamaan, (2) sosial, emosional dan kemandirian, (3) 

kognitif, (4) Motorik, (5) Bahasa, dan (6) Seni. Berdasarkan hal tersebut disebutkan 

bahwa salah satu bidang pengembangan, prinsip, dan asas pembelajaran pada 

bidang pengembangan kemampuan dasar adalah bahasa. Tujuan pengembangan 

berbahasa ini diharapkan anak mampu mengungkapkan pikiran melalui bahasa 

yang sederhana secara tepat, komunikasi secara efektif, dan membangkitkan minat 

anak untuk berbahasa Indonesia. 
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Tabel 1. 2. Data Awal Keterampilan sosial Siswa kelompok B3 di TK XYZ 

  

No Resp. Butir Pernyataan 

Dapat 
bekerjasama  
dengan teman 

Mau bermain 
dengan 
temannya 

Mau berbagi 
dengan  
teman 

1 Ar 3 3 3 

2 Dvr 2 2 1 

3 Dav 3 2 3 

4 Edb 3 3 4 

5 Ev 3 3 2 

6 Evl 1 2 2 

7 Fel 4 4 3 

8 Gis 2 2 2 

9 Ja 2 2 2 

10 Ke 4 4 4 

11 Ken 3 3 3 

12 Mrc 2 3 3 

13 Mrb 3 3 3 

14 Mic 3 3 3 

15 Pat 2 2 2 

 

Adapun Kriteria Ketuntasannya yaitu : 13-15 (Tuntas), 10-12 (Tuntas), 7-9 

(Tidak Tuntas), 4-6 (Tidak Tuntas), 1-3 (Tidak Tuntas). Berdasarkan tabel di  atas, 

kita dapat mengetahui bahwa kemampuan sosial masih membutuhkan upaya 

peningkatan dari peneliti. Belum tuntasnya indikator tersebut memberikan tanda 

bahwa diperlukan rencana pembelajaran yang merangsang anak untuk 

bersosialisasi dengan orang lain melalui metode yang menyenangkan anak,  yaitu 

metode bermain peran. 
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Pada keterampilan sosial siswa TK B3 TKK XYZ ini terlihat 5 siswa tidak 

mau bermain bersama, mereka cenderung main sendiri, 7 siswa terlihat bermain 

bersama namun seringkali rebutan mainan dan cenderung mau menang sendiri. 3 

siswa lainnya bermain bersama namun sedikit sekali berkomunikasi.  

Anak usia 5-6 tahun juga sudah memahami konsep baik dan buruk, 

memiliki kosakata dan perbendaharaan kata yang lebih banyak dibandingkan usia 

2-4 tahun dan seiring pertambahan usia kecerdasan kognitifnya juga semakin 

bertambah. Apa yang didengar dan dilihat anak, secara psikologis mereka akan 

cepat sekali meniru. Oleh sebab itu guru perlu merancang metode, materi, dan 

media pembelajaran yang bervariasi  dan menarik agar anak dapat menyerap 

informasi dan pesan yang guru hendak sampaikan. Metode yang dapat digunakan 

antara lain bercerita,bercakap-cakap,bermain peran,dan sebagainya. 

Melalui bermain peran dengan peralatan supermarket diharapkan anak 

dapat belajar memecahkan masalah dari konflik-konflik yang terjadi pada alur 

cerita. Hal tersebut dikarenakan anak secara spontanitas akan mengeluarkan ucapan 

sesuai peran yang dimainkannya. Selain itu mereka juga mampu merasakan 

perasaan, pikiran, tingkah laku, dan harapan orang lain melalui berbicara santun. 

Dengan ini maka diharapkan ketrampilan berbicara santun dan ketrampilan sosial 

siwa akan muncul ketika bermain peran dengan peralatan supermarket. Begitu juga 

dengan Penggunaan media yang menarik dalam kegiatan bermain peran bagi anak 

Taman Kanak-kanak dapat juga diharapkan dapat mempengaruhi tersampaikannya 

pesan moral yang ingin disampaikan guru kepada anak. Media tersebut dapat 

menjadi jembatan penghubung materi atau konsep pembelajaran yang ingin 

disampaikan dari pendidik sebagai pengirim pesan kepada penerima pesan,yaitu 
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peserta didik. Media mainan yang dapat digunakan, antara lain mesin kasir, sayur 

dan lauk mainan, buah-buahan plastik, dan media lainya yang mendukung tema 

bermain peran. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti menemukan masalah terjadi 

adalah: 

1) Kurangnya kesantunan berbahasa karena kurang pembiasaan 

2) Masih kurangnya kemampuan memahami dan berkomunikasi 

3) Sistem pengajaran guru yang kurang bervariasi 

4) Kurangnya penggunaan media yang beragam untuk melatih 

berkomunikasi 

5) Kurangnya kemampuan bersosialisasi 

 

1.3 Batasan Masalah 
 

Mengingat banyaknya permasalahan seputar bahasa pada anak usia dini, 

maka perlu pembatasan masalah agar penelitian ini lebih fokus dan terarah. 

Penelitian ini hanya membatasi masalah pada ketrampilan berbicara santun dan 

ketrampilan bersosialisasi pada usia dini (usia 5-6 tahun) melalui metode bermain 

peran dengan menggunakan media permainan supermarket di kelompok B3 TKK 

XYZ. 

Selanjutnya fokus masalah tersebut dijabarkan pada dua sub fokus sebagai 

berikut: (1) proses peningkatan ketrampilan berbicara santun dan ketrampilan sosial 

pada anak usia dini (usia 5-6 tahun) melalui metode bermain peran dan media alat 
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permainan supermarket dan (2) hasil peningkatan keterampilan berbicara santun 

pada anak usia dini ( usia 5-6 tahun ) dan ketrampilan sosial melalui metode 

bermain peran dan media alat permainan supermarket. 

 

1.4  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian dapat dirumuskan sebagai 

berikut :  

1. Bagaimanakah proses peningkatan keterampilan berbicara santun dan 

keterampilan sosial terjadi lewat bermain peran dengan menggunakan 

alat permainan supermarket? 

2. Bagaimana keterampilan berbicara santun setelah penerapan metode 

bermain peran dengan menggunakan alat  permainan supermarket? 

3. Bagaimana keterampilan sosial setelah penerapan metode bermain 

peran dengan menggunakan alat  permainan supermarket? 

4. Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam proses penerapan metode 

bermain peran dengan menggunakan alat permainan supermarket? 

1.5. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Menjelaskan proses penggunaan metode bermain peran dengan 

menggunakan alat permainan supermarket untuk meningkatkan 

ketrampilan berbicara santun dan ketrampilan sosial. 

2. Menjelaskan hasil keterampilan berbicara santun anak setelah 

penerapan metode bermain peran dan bermain dengan media  

permainan supermarket. 
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3. Menjelaskan hasil ketrampilan sosial anak setelah penerapan metode 

bermain peran dan bermain dengan media  permainan supermarket. 

4. Menjelaskan kendala yang dihadapi dalam proses penerapan metode 

bermain peran dengan menggunakan media permainan supermarket 

      1.6  Manfaat Hasil Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari dua sisi. 

Pertama, dari sisi teoritis dan kedua dari sisi praktis. Secara teoritis, 

penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pendidikan 

khususnya di bidang pembelajaran untuk anak usia dini. Secara praktis, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para ahli dan praktisi 

pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan implementasi pembelajaran 

bermain peran dengan menggunakan media permainan supermarket dalam 

rangka peningkatan mutu pendidikan untuk anak usia dini. Nilai praktis bagi 

ahli pendidikan adalah untuk digunakan sebagai bahan rujukan dalam 

meneliti dan mengembangkan kajian keterampilan berbicara pada anak usia 

dini dalam bentuk penelitian lanjutan, sehingga memperluas wawasan 

dalam bidang kajian pendidikan anak usia dini. Nilai praktis bagi praktisi 

pendidikan adalah dapat dipergunakan hasil penelitian ini dalam kegiatan-

kegiatan pembelajaran bagi anak usia dini khususnya di TK. Dengan 

demikian dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan di 

TK. 

Secara rinci, penelitian ini mempunyai kegunaan pada berbagai lembaga 

sebagai berikut: 
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1. Bagi peneliti untuk menambah wawasan keilmuan tentang pelaksanaan 

metode role play dengan menggunakan media alat permainan 

supermarket dapat meningkatkan keterampilan berbicara anak usia dini 

(5-6 tahun) di taman Kanak-Kanak sehingga dapat mengaplikasikan 

pengalaman dan ilmu ini dalam kegiatan pembelajaran. 

2. Bagi orang tua yang memiliki anak usia dini, maka informasi dalam 

penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam menemukan kegiatan 

bermain peran (role play) yang sesuai kebutuhan buah hati mereka dan 

mencoba kegiatan serupa di rumah agar tercipta keakraban antara anak 

dengan orang tua di rumah 

3. Bagi penyelenggara pendidikan anak usia dini, dengan adanya 

penelitian ini diharapkan dapat membuat perubahan yang lebih baik 

lagi. Jika belum ada program kegiatan bermain peran (role play), maka 

dirancang kegiatan bermain peran yang menyenangkan bagi anak 

sehingga terjadi peningkatan keterampilan berbicara satu bagi anak. 

Dan diharapkan juga penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan 

perbaikan kualitas dalam proses pembelajaran dan dapat berguna untuk 

kemajuan pendidikan di Taman Kanak-kanak di tempat penelitian ini 

khususnya. 

4. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi 

mahasiswa Program Studi Anak Usia Dini di Universitas Pelita Harapan 

untuk melakukan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan pendidikan 

anak sejak lahir hingga usia 8 tahun. 
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5. Bagi Kementerian Pendidikan Nasional ,agar memberikan masukan dan 

memberikan fasilitas dan media alat permainan supermarket bagi TK-

TK yang masih belum lengkap media bermain perannya atau belum 

memiliki sarana bermain peran (role play) sehingga keterampilan 

berbicara anak usia dini dapat lebih optimal dan bermakna. 

1.7. Sistematika Penulisan 
 

Agar laporan ini lebih jelas, maka materi yang akan dilaporkan pada 

laporan ini akan dikelompokkan menjadi beberapa sub bab: 

Bab 1 berisi tentang latar belakang masalah berbicara santun yang 

terjadi anak usia dini, variable masalah seputar peningkatan berbicara 

santun pada anak usia 5-6 tahun, rumusan masalah yang akan diteliti dalam 

penelitian ini, manfaat hasil penelitian, sistematika penulisan yang 

membentu pembaca memahami laporan ini 

Bab 2 berisi tentang teori tentang variable atau konsep mengenai 

pengertian dan prinsip perkembangan anak usia dini usia 5-6 tahun dalam 

aspek sosio-emosional dan bahasa, pengertian dan manfaat bermain peran, 

indikator keberhasilan, penelitian terdahulu, serta kerangka berpikir yang 

menjadi acuan. 

Bab 3 berisi tentang jenis penelitian yang merupakan penelitian 

tindakan (Action Research). Bab ini juga berisi tentang tempat, waktu, serta 

subjek penelitian. Dalam bab ini juga berisi tentang rancangan dan 

instrument pengumpulan data secara jelas serta pemaparan analisis data dan 

keberhasilan dari tujuan penelitian yang dilakukan dalam 2 siklus. 
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Bab 4 berisi tentang hasil penelitian dan pembahasannya. Hasil 

penelitiannya dijabarkan untuk tiap siklus yang memaparkan perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Di paparkan juga hasil pembahasan 

dan analisis data dari setiap variable. Selain itu juga dipaparkan mengenai 

kendala yang dihadapi peneliti. 

Bab 5 berisi tentang perumusan jawaban dari setiap pertanyaan 

sebagai tujuan dari penelitian dan menyimpulkannya serta saran yang 

berguna untuk berbagai instansi terkait. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  


