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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Manusia dan informasi merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak 

dapat dipisahkan. Terlebih di era modern, setiap keputusan personal hingga 

perkembangan dalam kehidupan sosial masyarakat sangat dipengaruhi oleh 

informasi yang diterima. Oleh karenanya kebutuhan pembaharuan informasi 

dengan cepat dalam masyarakat semakin hari semakin tinggi. Kebutuhan ini 

dijawab oleh media dengan memanfaatkan teknologi (Tatipang, 2013). Misalnya 

dunia pertelevisian masa kini memanfaatkan satelit atau sambungan langsung 

internet untuk menyiarkan sebuah peristiwa secara langsung dari tempat tempat 

kejadian.  

 Pekembangan teknologi tidak hanya berpengaruh pada kecepatan 

penerimaan informasi dalam masyarakat, namun juga mempengaruhi 

perkembangan bentuk dan jenis media. Dahulu hanya ada media cetak seperti surat 

kabar atau majalah, kemudian muncul radio dan televisi. Dalam kurang lebih 25 

tahun terakhir ada media baru yaitu media online. Kemunculan media online 

dipelopori oleh www.republika.co.id yang meluncurkan produknya pertama kali 

pada 17 Agustus 1994, disusul sejumlah media online lain (Syaefullah, 2014). Saat 

itu situs berita media online belum terlalu populer dan tidak berorientasi bisnis. 

http://www.republika.co.id/
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Perkembangan yang terjadi juga diikuti dengan bertambahnya jumlah media 

setiap tahunnya. Hingga Februari 2017 saja, jumlah media online di Indonesia 

mencapai 43.000 buah (Tim Okezone, Jurnalis, 2017). Namun dari jumlah ini hanya 

ada 500 media online yang terdaftar di Dewan Pers dan 7 media online yang 

terverifikasi (Tim Okezone, Jurnalis, 2017). Ketujuh media online dengan sejumlah 

media cetak, radio dan televisi ini masuk dalam 74 media yang terverifikasi Dewan 

Pers. Artinya 74 media inilah yang dianggap menegakkan kode etik jurnalistik dan 

pemberitaannya bisa dipercaya masyarakat Indonesia. 

 Diantara jenis-jenis media lain, televisi dianggap media yang paling 

sempurna. Hal ini bukan tanpa alasan, karena televisi memiliki keunggulan 

dibanding media lain . Jika media lain hanya memiliki kekuatan audio atau visual, 

televisi didukung oleh keduanya. Dengan kelengkapan daya audio dan visual yang 

dimiliki, televisi memiliki efek paling besar dan luas. Begitu masifnya pengaruh 

televisi, hingga jenis media elektronik ini dianggap sebagai sumber utama berita 

dan informasi bagi sebagian besar orang (McQuail, 2011). Apalagi siaran televisi 

tidak tebatas jarak dan dapat melampaui rintangan geografis. 

Sejarah siaran televisi di Indonesia dipaparkan oleh Onong Uchjana Effendy 

dalam bukunya Televisi Siaran Teori dan Praktek. Dimulai pada tahun 1962 TVRI 

dengan tampilan visual hitam putih mengudara pertama kali secara resmi, 

bertepatan dengan dilangsungkannya pembukaan perhelatan Pesta Olahraga se-

Asia atau Asean. Kemudian selama kurang lebih 25 tahun siaran televisi tunggal 

dilakukan oleh TVRI, yang merupakan televisi milik pemerintah. Siaran televisi 

swasta baru dimulai pada tahun 1990-an oleh RCTI, yang disusul kemunculan 
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stasiun-stasiun televisi swasta lain yang saling berkompetisi menawarkan tayangan 

terbaik mereka bagi penonton (Baksin, 2013). Bertambahnya jumlah media televisi 

ini juga menambah variasi dan keberagaman tayangan berita dalam masyarakat. 

Meski selalu menawarkan variasi tayangan yang berbeda-beda dan didukung 

dengan kekuatan audio visual, media juga perlu memberi “nyawa” pada setiap 

tayangan agar tetap menghibur penontonnya. Hal ini sesuai dengan UU pers no 40 

tahun 1999, yang menyebutkan bahwa fungsi media yaitu sebagai sebagai 

informasi, kontrol sosial, edukasi dan hiburan (Eisy, 2007). Dalam hal ini unsur 

hiburan tidak hanya dihadirkan dalam program tayangan non berita, tetapi juga 

dalam program berita atau  produk-produk jurnalistik lain. 

Produk jurnalistik dalam televisi mencakup berbagai isu, mulai dari isu 

politik, hukum, ekonomi, olahraga, sosial, hingga kriminalitas. Salah satu isu yang 

nilai jualnya tinggi adalah isu kriminal. Kriminalitas sebagai berita dan hiburan 

memiliki daya pikat dimata masyarakat, karena sebagian besar penonton melihat 

drama kriminal sebagai cermin realitas tindakan kriminal yang terjadi dalam 

kehidupan keseharian (Angeline, 2011). Selain dekat dengan kehidupan sehari-hari, 

peristiwa kriminal juga terjadi setiap hari sehingga pihak produsen relatif mudah 

mendapatkan materi tayangan. Peneliti sendiri sejak kecil merupakan konsumen 

berita kriminal baik yang dimuat dalam surat kabar maupun dalam program televisi, 

sehingga cukup mengikuti perkembangan berita kriminal di Indonesia selama 

kurang lebih 20 tahun terakhir. 

Isu kriminal disukai penonton, pasokan materi tidak pernah habis, dan 

memenuhi aspek visual yang menarik serta mengandung cerita yang dramatis 
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menjadi alasan tayangan kriminal selalu memiliki tempat di media televisi dari 

tahun ke tahun. Penyajian tayangan kriminal beragam, mulai dari kemasan berita 

harian (daily news), investigasi atau laporan mendalam, reality tv, hingga 

docudrama (Wiratmo, Abdullah, Nugroho, & Wahyuni, 2015). Hingga saat ini, 

semua stasiun televisi swasta nasional menampilkan konten berita kriminal.  

Perkembangan teknologi dan informasi yang terjadi seiring perubahan 

zaman mendorong pergeseran fokus media massa. Praktek kerja media 

konvensional sebagai media yang semata-mata bertujuan menyampaikan informasi 

kepada masyarakat perlahan berubah. Media massa kini beralih ke era 

industrialisasi yang memiliki kepentingan lain yang lebih besar ketimbang sekedar 

menjadi media penyampai informasi, yaitu kepentingan ekonomi. Kepentingan 

ekonomi dalam kerangka industri tentu tidak lepas dari prinsip ekonomis yang 

berusaha membuat pengeluaran seminim mungkin untuk mendatangkan 

keuntungan sebesar mungkin. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin banyaknya 

pengusaha yang dahulu tidak tertarik pada media, kemudian merambah menjadi 

pengusaha media atau pemilik media (Latihono Sujantyo, 2012). Fenomena 

kepemilikan berbagai media massa atau perusahaan media massa oleh satu 

konglomerat atau satu orang yang sama ini disebut juga dengan konglomerasi 

media.  

Para konglomerat atau pengusaha besar mulai “melirik” media massa saat 

menyadari kekuatan dan pengaruh media massa demikian besar dalam masyarakat, 

sekaligus dapat menjadi mesin pencetak uang yang produktif jika dikelola dengan 

optimal. Kekuatan media massa dibawah kendali konglomerat tertentu digunakan 
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untuk mempengaruhi masyarakat dalam segala bidang, baik politik, ekonomi, 

sosial, dan budaya. Namun yang menjadi masalah, konglomerasi media diyakini 

membatasi hak publik dalam memperoleh keragaman informasi dan sudut pandang 

dalam pemberitaan dalam konteks demokrasi (Kompas, 2010). Sebagai pencari 

laba, media pun tidak lagi fokus pada kemerdekaan pers namun mulai mengalihkan 

fokusnya pada kepentingan ekonomi. 

Dari sisi usaha, media massa terutama media televisi memang berpotensi 

mendatangkan keuntungan yang besar. Sebagai gambaran, sebuah artikel di tahun 

2015 menyebutkan data nilai iklan di media televisi pada bulan Januari hingga akhir 

November 2015 mencapai Rp 65,5 Triliun (Sukmana, 2015). Hal ini dimungkinkan 

karena televisi merupakan media yang jangkauannya sangat luas, merupakan media 

yang dikonsumsi harian, dan menjadi acuan masyarakat dalam banyak hal.  

Potensi keuntungan finansial yang besar mendorong pertambahan jumlah 

televisi bertambah setiap tahunnya. Munculnya televisi-televisi baru ini membuka 

berbagai peluang, termasuk menciptakan lapangan kerja baru. Namun, di sisi lain 

hal ini juga menimbulkan persaingan yang semakin ketat. Sehingga masing-masing 

media televisi harus rela berbagi “kue” persentase konsumen. Padahal dana yang 

harus dialokasikan untuk operasional penyiaran tidak sedikit. Dalam buku 

Jurnalistik Televisi Teori dan Praktik yang diterbitkan tahun 2010 disebutkan, 

untuk satu jam penyiaran sebuah program setidaknya dibutuhkan dana sekitar 17 

hingga 20 juta rupiah. Kondisi ini mendorong berlakunya hukum pasar yakni 

program yang laku dijual yang akan diproduksi, dan salah satu program yang 

menjanjikan keuntungan adalah program kriminal.  
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1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 

Tuntutan untuk mempertahankan eksistensi ditengah persaingan membuat 

sejumlah televisi melakukan berbagai manuver untuk menggaet penonton baru atau 

sekedar mempertahankan penonton yang sudah ada. Tidak jarang manuver yang 

dipilih adalah kearah sensasi, hiburan atau opini. Hal ini juga berlaku dalam 

program berita, termasuk program kriminal (Ishwara, 2007). Setiap televisi 

berlomba menjadi yang paling aktual dan menarik dengan menampikan berita 

kriminal sesuai keinginan penonton.  

Disadari atau tidak, hal ini kadang kala justru mengabaikan prinsip 

jurnalistik. Padahal sejatinya salah satu prinsip jurnalistik yang penting dan sangat 

mendasar adalah menjaga produk jurnalistik tetap berpijak pada fakta dan 

kebenaran sehingga tetap proporsional (Ishwara, 2007). Melalui produk 

jurnalistiknya media harus dapat diandalkan. Karena sejatinya setiap produk media 

perlu mewakili fungsi memberi informasi dan edukasi, tanpa menghilangkan fungsi 

menghibur.  

Jurnalis televisi dituntut untuk membuat suatu informasi yang penting  

menjadi menarik dan relevan. Dalam menyajikan tayangan kriminal misalnya, 

televisi biasanya menghadirkan nuansa drama. Sadar atau tidak saat menyaksikan 

sebuah program tayangan kriminal, ada sosok pahlawan yang memburu penjahat, 

atau ada penonjolan kisah kebaikan mengalahkan kejahatan. Drama dihadirkan 

dengan banyak cara, mulai pemilihan plot, penggunaan efek visual dan audio, 

hingga reka adegan atau ilustrasi yang dibuat semirip mungkin dengan kejadian 

aslinya (Ishwara, 2007). Yvonne Jewkes menyebut gabungan emosionalitas dan 
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kejahatan muncul dalam bentuk ‘infotainment’ sebagai gaya dominan postmodern 

jurnalisme (Kohm, 2011). Melalui drama ini, media televisi membangkitkan emosi 

penonton, dengan demikian penonton mencurahkan perhatiannya terhadap 

tayangan tersebut.  

Sebuah tayangan yang menghibur akan meningkatkan daya tahan konsumsi 

penonton, sehingga penonton tidak mudah bosan. Dengan jumlah penonton yang 

banyak, rating sebuah program akan semakin tinggi. Dan tingginya rating program 

akan sangat menentukan banyaknya pengiklan. Banyaknya iklan yang masuk akan 

mendatangkan keuntungan ekonomi yang semakin besar. Kondisi yang saling 

berkaitan ini sesuai dengan apa yang ditulis oleh Wiratmo pada tahun 2010 dalam 

penelitiannya “Di Balik Layar Berita Kriminal Televisi”. Dalam hal ini dpat 

disimpulkan bahwa media menjual tayangan kepada khalayak untuk menarik 

pemasang iklan, sehingga mempertimbangkan keinginan dan kebutuhan 

masyarakat menjadi suatu keharusan bagi pengelola media. 

 Mengemas program jurnalistik televisi yang informatif dan edukatif 

menjadi hiburan sah-sah saja. Namun sayangnya kadang kala menggiring media 

pada kecenderungan menampilkan unsur dramatis yang sensasional dan kurang 

beretika  (Kurniawan, 2013). Salah satunya dengan menampilkan gambar adegan 

kekerasan baik secara fisik maupun secara verbal, baik secara gamblang maupun 

dibalut sensor.  

Sebuah penelitian yang dilakukan mahasiswa Universitas Indonesia 

menyebutkan data tayangan kriminal yang merupakan produk jurnalistik 

menyumbang kekerasan dengan presentase kedua tertinggi di televisi 
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(Haspramudilla, 2009). Meski televisi tidak mengatakan secara eksplisit bahwa 

kriminalitas identik dengan kekerasan, namun pilihan materi kriminal yang 

ditayangkan menunjukkan gambaran besar kenyataan ini (Angeline, 2011). Dengan 

alasan merupakan bagian dari fakta, kekerasan yang tekandung dalam kejadian 

yang kriminal mendapat tempat tersendiri. Dampak negatif tayangan kekerasan 

mungkin bisa diredam dengan memberi pesan himbauan atau peringatan kepada 

pemirsa, namun tidak semua program kriminal melakukan hal tersebut. 

Tayangan kriminal sebagai produk jurnalistik seharusnya menjadi tayangan 

yang lebih kuat nilai informatf dan edukatifnya, meski tidak bisa meninggalkan 

unsur menghibur. Namun terkadang podusen televisi terjebak dalam tipisnya batas 

antara unsur informatif, edukatif dan hiburan. Hal ini berpotensi menimbulkan 

terjadinya pengaburan, dimana kriminalitas tidak lagi hadir sebagai sesuatu yang 

menakutkan atau mengerikan dan menjadi sesuatu yang seakan normal (Wiratmo, 

Abdullah, Nugroho, & Wahyuni, 2015). Sebagai contoh, esensi serius pesan dalam 

berita kriminal tersamarkan oleh alur dramatis tayangan kriminal yang dibangun. 

Selain itu, paparan unsur kekerasan dalam berita kriminal yang ditampilkan dalam 

drama dapat menyebabkan toleransi penonton terhadap kekerasan meningkat, 

terutama jika tidak diimbangi dengan pesan atau himbauan positif yang kuat.  

Penelitian mengenai kriminalitas dalam media massa sebelumnya telah 

dilakukan. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, setidaknya ada sembilan 

kajian yang serupa tapi tak sama. Delapan dari sembilan penelitian membahas 

tentang topik kriminalitas dalam media cetak dan televisi. Dua diantaranya meneliti 

mengenai berita kriminal yang dikemas sebagai hiburan. Penelitian dilakukan oleh 
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Mia Angeline yang berfokus pada pelunakan berita kriminal di televisi menjadi 

krimfotainment atau kriminal infotainment dalam sudut padang idealisme 

jurnalistik (Angeline, 2011). Satu penelitian lain dilakukan oleh Liliek Budiastuti 

Wiratmo, Irwan Abdullah, Heru Nugroho, Hermin Indah Wahyuni yang dalam 

hasil penelitiannya menemukan dampak-dampak tayangan terhadap penonton 

(Wiratmo, Abdullah, Nugroho, & Wahyuni, 2015). Namun, diantara kedua 

penelitian tersebut tidak ada yang mengaitkan tayangan kriminal di televisi sebagai 

hiburan dengan pengemasan dalam proses produksi serta motif dibaliknya.  

Lima penelitian terdahulu menggunakan analisis wacana kritis. Model Van 

Dijk digunakan oleh Narita Rosiana Dea dalam skripsinya yang mengaitkan 

tayangan berita kriminal dengan teori konstruksi realitas sosial dan kode etik 

jurnalistik (Dea, 2017). Penelitian oleh I Nyoman Payuyasa juga menggunakan 

model yang sama, namun objek penelitiannya bukan program kriminal melainkan 

program acara talkshow “Mata Najwa” di Metro Tv (Payuyasa, 2017). Pornjan 

Duanprakhon menjadikan model Van Dijk sebagai sudut pandang dalam penelitian 

mengenai judul berita surat kabar dalam kaitannya dengan kasus kriminal dengan 

pelaku anak muda di Thailand (Duanprakhon, 2012). Pornjan Duanprakhon 

menemukan hasil adanya ideologi negatif dalam surat kabar yang membentuk 

identitas sosial negatif pelaku kriminal usia muda. Triono Hadi juga menggunakan 

model Van Dijk untuk menggali ideologi tersembunyi dalam wacana berita 

kriminal dalam surat kabar (Hadi, 2011). Hasil penelitiannya menyarankan berita 

kriminal ditulis seobyektif mungkin agar netral dan berimban. 
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Berbeda dengan empat penelitian diatas yang menggunakan model Van Dijk, 

penelitian yang dibuat oleh Ahmad Hartanto menggunakan model Sara Mills untuk 

meneliti ketidakadilan gender pada berita kriminal kekerasan pada perempuan 

dalam harian umum “Solo Pos” (Hartanto, 2009). Meski sama-sama menggunakan 

analisis wacana kritis, ada perbedaan mendasar antara kelima penelitian terdahulu 

dengan penelitian ini. Pembedanya ada pada spesifik program tayangan kriminal 

sebagai objek penelitian dan motif ideologi yang digali. 

Ulasan kritis diatas menunjukkan ada perbedaan penelitian yang ditemukan 

dari riset-riset sebelumnya. Dengan demikian, peneliti melakukan kajian baru untuk 

menjawab hal-hal yang tidak terjawab dalam sejumlah penelitian sebelumnya. 

Keunikan riset ini secara jelas dapat dilihat dari sejumlah poin pembeda yang 

ditemukan oleh peneliti dari sembilan penelitian terdahulu diatas, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Belum ada yang membedah program kriminal televisi sebagai tayangan hiburan 

dengan pendekatan analisis wacana kritis. 

b. Penelitian terdahulu tidak berfokus mengungkap ‘bagaimana’ sekaligus 

‘mengapa’ sebuah program kriminal televisi disajikan sebagai hiburan. 

Mayoritas hanya menyelidiki ‘mengapa’ tanpa ‘bagaimana’ sebuah program 

kriminal televisi disajikan sebagai komoditas hiburan, sementara sebagian 

penelitian lainnya fokus pada dampak dan langkah antisipasi dampak negatif 

yang dapat ditimbulkan oleh tayangan. 

c. Sejumlah penelitian terdahulu menitikberatkan hubungan berita kriminal 

dengan kode etik jurnalistik, namun tidak berfokus pada program kriminal 
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televisi sebagai tayangan menghibur yang kini menjadi budaya populer dan 

menjadi salah satu program yang dijadikan komoditas andalan media televisi. 

Ketiga poin diferensiasi di atas menjadi alasan keunikan sekaligus kebaruan 

yang ditawarkan dalam penelitian ini. Fokus kebaruan adalah memaparkan proses 

pengolahan produk kriminal menjadi program bernuansa hiburan dan membongkar 

motif dibalik keputusan produsen melakukan hal tersebut.   

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, peneliti 

merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses penyajian program kriminal menjadi tayangan hiburan? 

a. Bagaimana proses produksi program kriminal menjadi tayangan hiburan? 

b. Bagaimana isi program kriminal sebagai tayangan hiburan? 

2. Mengapa program kriminal televisi dibuat menjadi tayangan hiburan? 

 

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian  

Peneliti membatasi penelitian pada program kriminal televisi “Police Story” 

yang ditayangkan di iNews TV. Ada banyak program serupa yang ditayangkan di 

berbagai media televisi, namun peneliti hanya akan fokus pada program “Police 

Story” dengan menganalisa tayangan, mengikuti proses pengambilan kebijakan dan 

isu yang diangkat, mengamati proses produksi, hingga menjadi program tayangan. 

Dengan mengambil fokus pada satu program, peneliti mengharapkan dapat 

mendapatkan gambaran komperhensif materi penelitian dari hulu hingga ke hilir 

produksi program tersebut.  
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Penelitian juga akan ditunjang dengan data dari sejumlah informan yang 

peneliti anggap tepat terkait keterlibatannya dalam proses produksi. Untuk itu 

peneliti menentukan empat informan yang merupakan wartawan yang terlibat 

dalam proses produksi dan peneliti anggap kompeten untuk memberikan data dan 

konfirmasi. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah dan rumusan masalah diatas maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk: 

1. Memaparkan secara konkret pengemasan tayangan kriminal sebagai tontonan 

hiburan. 

2. Mengungkap alasan atau motif dibalik pengemasan tayangan kriminal menjadi 

tontonan hiburan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini dapat memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu 

komunikasi, terutama di bidang jurnalistik dan media penyiaran televisi. Kontribusi 

khususnya terkait dengan konsep komodifikasi dalam program kriminal televisi. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya penelitian tentang program 

kriminal yang ditayangkan melalui media televisi, dan menjadi referensi dan atau 

acuan bagi penelitian selanjutnya yang lebih mendalam. 
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1.5.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran secara konkret 

mengenai konsep program kriminal televisi sebagai tayangan hiburan. Hasil ini 

diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi para pemangku program tayangan 

televisi tentang bagaimana sebaiknya program kriminal disajikan, sehingga hak 

masyarakat sebagai penonton untuk menyaksikan tayangan yang benar dan sesuai 

aturan terpenuhi. 

 

1.5.3 Manfaat Sosial 

Memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang muatan dan penyajian 

program kriminal televisi, sehingga meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam 

mengkonsumsi setiap tayangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengarahkan 

penonton agar logis mencerna setiap tayangan televisi khususnya program kriminal, 

dan dapat memilih tayangan yang memiliki dampak positif. 

 

1.6 Sistematika Penelitian 

Pada bagian pendahuluan, peneliti menguraikan latar belakang yang 

mendasari pemilihan topik. Penulisan dilanjutkan dengan identifikasi masalah, 

dimana penulis terlebih dahulu mengulas sejumlah penelitian lain terkait dengan 

topik yang diangkat dalam penelitian untuk memastikan keunikan dan kebaruan 

riset yang dilakukan. Hal ini peneliti lakukan agar dapat merumuskan pertanyaan, 

manfaat dan tujuan penelitian dengan jelas. Bagian pendahuluan juga mencakup 

ruang lingkup dan batasan untuk menjaga fokus penelitian. 



14 

 

 
Universitas Pelita Harapan 

 

Pada bab selanjutnya di bab 2, peneliti akan menguraikan fenomena sosial 

yang peneliti dapatkan terkait topik penelitian yang peneliti angkat. Konten bagian 

ini didapat dari sejumlah literatur seperti buku, jurnal, dan artikel yang memuat 

kondisi sosial masyarakat Indonesia khususnya terkait krimalitas, media massa dan 

institusi kepolisian. 

Dasar keilmuan adalah hal penting dan tidak dapat dipisahkan dalam sebuah 

penelitian. Oleh karenanya diperlukan ulasan teori dan konsep yang menjadi acuan 

dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan mengulas konsep 

hiburan dan tayangan kriminalitas, serta teori analisis wacana kritis untuk menjadi 

acuan dalam melakukan penelitian dan pengolahan data. 

Bagian selanjutnya dalam penulisan penelitian adalah bab 4 yang memuat 

paradigma pemikiran yang digunakan dalam penelitian. Peneliti juga akan 

memaparkan cara melakukan penelitian yang mencakup pengumpulan data dan 

analisa sesuai dengan metode penelitian analisis wacana kritis model van Dijk yang 

telah peneliti tentukan.  

Dua bagian akhir yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian final dalam 

penelitian ini adalah bab 5 dan bab 6 yang merupakan hasil dan pembahasan serta 

kesimpulan dan saran. Setelah mengumpulkan data, peneliti melakuan analisa dan 

pembahasan kemudian menuliskan hasil penelitian pada bab 5. Setelah 

mendapatkan hasil penelitian, peneliti masuk pada bab 6 dengan kesimpulan 

keseluruhan penelitian serta saran dan rekomendasi bagi peneliti lain yang akan 

melakukan penelitian selanjutnya. Saran dan rekomendasi ditulis agar peneliti 

selanjutnya dapat menemukan apa yang tidak ditemukan atau tidak diteliti secara 
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khusus dalam penelitian ini, dengan tujuan memperkaya ilmu pengetahuan dengan 

temuan baru khususnya terkait topik serupa.  




