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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1    Latar Belakang Masalah 

Menjual mimpi, mengumbar pertikaian, hingga menampilkan beragam hantu. 

Itulah wajah tayangan hiburan di televisi Indonesia sekarang ini. Dari pagi hingga 

malam hari, selalu ada sinetron, talk show, dan reality show bertema tersebut, silih 

berganti tampil di layar kaca. Belum lagi, adanya film televisi (FTV), dengan judul 

yang seringkali membuat kening sebagian masyarakat berkerut. Misalnya saja, 

Tukang Babat Rumput Jatuh Cinta, Pacarku Tukang Gali Kubur, atau Abang Jantan 

Sempurna. Dengan judul seperti itu, bisa dibayangkan bagaimana alur cerita yang 

disajikan FTV tersebut.  

Melihat wajah televisi di Indonesia, menjadi tak mengejutkan ketika hasil 

survei Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) periode pertama 2017, memperlihatkan jika 

kualitas tayangan hiburan masih berada di bawah standar KPI. Sinetron mendapatkan 

indeks penilaian 2,45, infotainment 2,36, sedangkan variety show memperoleh 2,43. 

Di bawah standar kualitas baik KPI. Menurut KPI, tayangan berkualitas harus 

mendapatkan penilaian di atas atau sama dengan 3  (KPI, 2017). Dalam survei hasil 

kerja sama KPI dengan Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) itu, untuk 
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kategori sinetron, tak ada satupun lembaga penyiaran yang mencapai standar 

penilaian. Begitu pula dengan program-program variety show yang disajikan stasiun 

televisi swasta tak berbayar (free to air / FTA TV). 

Selain indeks penilaian yang dibuat KPI, Yayasan Pengembangan Media 

Anak (YPMA) juga mengeluarkan hasil penelitian tentang kualitas program siaran, 

dari sisi tayangan untuk anak-anak. YPMA melakukan penelitian selama 10 tahun, 

dari 2006 hingga 2015. Hasilnya ironis. Dari 1.401 acara anak, 59% di antaranya 

bukan tontonan yang aman untuk anak-anak  (YPMA, 2017). Program-program 

tersebut dianggap tidak ramah anak karena mengandung unsur kekerasan, 

supranatural, dan muatan dewasa.  

Para produsen program, baik dari televisi maupun dari rumah produksi 

(production house / PH) seringkali terlihat mengesampingkan tanggung jawab sosial 

untuk turut mencerdaskan bangsa, dengan lebih mengutamakan keuntungan. Menurut 

Collins dan Skover (1996), komersialisasi-lah yang menjadi penyebabnya  (Akbar, 

November 1997). Bentuk komersialisasi yang paling berpengaruh adalah mencari 

sebanyak-banyaknya iklan. Supaya bisa menjaring iklan, televisi swasta akan 

mengerahkan segenap tenaga dan kreatifitas untuk membuat program yang bisa 

digemari banyak khalayak, demi mencapai rating / share yang tinggi. Jumlah 

khalayak penonton yang tercantum dalam rating / share itulah yang akan dijual oleh 

stasiun televisi swasta kepada para pengiklan. Selain stasiun televisi swasta dan 

pemasang iklan, paling tidak, ada tiga lembaga dalam industri televisi yang 

menggunakan share / rating sebagai acuan penentu kebijakan, terutama kebijakan 
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dalam pemasaran. Yaitu, rumah produksi, agensi periklanan, dan penyedia data rating 

/ share  (Tim Peneliti AJI, Juni 2016).   

Banyak pihak menuding, rating / share dan target rupiah dari pemasangan 

iklan, menjadi alasan utama kenapa kualitas tayangan televisi terbilang buruk. 

Masalah rating / share juga menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Presiden Joko 

Widodo tercatat dua kali mengutarakan kepedulian terhadap share dan rating yang 

semakin menjadi patokan pemilihan serta pembuatan program siaran. Pertama, saat 

Presiden Jokowi menyampaikan pidato laporan pertanggungjawaban lembaga-

lembaga negara di sidang paripurna MPR, 14 Agustus 2015  (Kompas.com, 2015). 

Kedua, kala Presiden bertemu dengan para Direktur Program stasiun televisi swasta 

dan negara di Istana Negara pada 21 Agustus 2015  (Indonesia, 2015). Dalam 

pertemuan, Presiden Jokowi menyampaikan adanya keresahan publik terhadap 

program-program televisi yang terkesan hanya mengejar rating, mengesampingkan 

kualitas serta nilai-nilai yang berguna bagi masyarakat.  

Bagi televisi swasta, tidak ada tempat untuk tidak beriklan. Semua waktu siar 

harus bisa mereka jual. Ini menjadi salah satu alasan kenapa televisi swasta lebih 

banyak membuat program hiburan daripada berita. Hal ini pulalah yang kemudian 

dituduh menjadi salah satu penyebab masyarakat kita menjadi kurang kritis. Menurut 

Smythe (1977), isi media yang tidak menumbuhkan rasa kritis bukan merupakan 

persekongkolan antara pemodal dan media. Isi media semacam itu bisa ada karena 

pemodal menganggap khalayak penonton adalah komoditas yang harus dijual ke 
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pengiklan  (Armando, Televisi Indonesia di Bawah Kapitalisme Global , 2016, hal. 

34-35).  

Televisi swasta memang dibangun dengan pondasi bisnis, agar bisa bertahan 

dan berkembang. Berbeda dengan stasiun televisi publik, seperti TVRI yang dibiayai 

oleh negara. Jika tak bisa menutup biaya operasional sehari-hari dari pendapatan 

iklan, tentu saja, sebuah stasiun televisi swasta terancam gulung tikar. 

Realitas yang terjadi sekarang di negara kita, memang belum ada stasiun 

televisi komersial yang tutup akibat bangkrut. Namun, pemilik dan pengelola televisi 

swasta mulai memilih untuk melakukan akuisisi dengan perusahaan lain atau 

mengurangi jumlah karyawan (lay off). Lay off berkedok pensiun dini sudah terjadi di 

beberapa stasiun televisi swasta demi alasan efisiensi. Pengurangan karyawan ini 

merupakan salah satu dampak dari persaingan televisi komersial yang diberi izin hak 

siar di Indonesia.  

Jika dirunut dari awal, liberalisasi ekonomi setelah orde baru tumbang, 

memberikan andil pada persaingan di bisnis media, terutama penyiaran, yang 

semakin menjadi. Liberalisasi atau kebebasan dalam konsep pasar lebih banyak 

diformulasikan sebagai kebebasan untuk mencari keuntungan, baik bagi individu 

maupun lembaga  (Hidayat, 2003).  

Izin untuk televisi swasta mulai muncul di era orde baru. 20 Oktober 1987, 

pemerintah menerbitkan SK Menteri Penerangan RI No. 190 A tahun 1987, yang 

mengatur penyelenggaraan siaran saluran terbatas televisi di Indonesia  (Wahyuni, 

2000, hal. 98). Dalam SK tersebut, pemerintah memposisikan RCTI hanya sebagai 
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televisi yang dipancarkan pada wilayah terbatas atau Siaran Saluran Terbatas (SST)  

(Armando, Televisi Jakarta Di Atas Indonesia, 2011, hal. 112).   

 Dari tahun 1987, setelah RCTI lahir sebagai stasiun televisi swasta pertama, 

kini telah ada 10 stasiun televisi swasta nasional. Selain RCTI, ada SCTV, Indosiar 

(IVM), AnTV, TPI (meski telah menang di pengadilan dalam sengketa dengan MNC, 

hingga tulisan ini dibuat TPI masih mati suri), TransTV, Global TV, Trans 7 

(sebelumnya bernama TV7), TV One (sebelumnya adalah LaTivi), serta Metro TV.  

Angka itu di luar stasiun televisi swasta berjaringan seperti NET., Kompas TV, RTV 

dan iNeWS TV.  

Namun, jumlah stasiun televisi swasta yang ada, tak mencerminkan 

banyaknya pemilik stasiun televisi. Kepemilikan  stasiun televisi makin mengecil 

akibat dari proses akuisisi sejumlah stasiun televisi ke dalam kelompok usaha. Ada 

TransTV, Trans7, dan DetikTV (dengan nama CNN  Indonesia) yang bergabung di 

bawah naungan bendera TransMedia. Atau, kelompok MNC group, yang terdiri dari 

RCTI, Global TV, MNC TV, serta iNEWS TV. Sedangkan grup EMTEK menaungi 

SCTV dan Indosiar. Akuisisi ini memungkinkan pemilik media semakin berkuasa. 

Selain itu, para pemilik media, yang telah menanamkan modal besar, memiliki 

kepentingan untuk bukan saja mengembalikan modal. Stasiun televisi telah menjadi 

sebuah industri, di mana penguasanya tidak hanya akan mendapatkan keuntungan 

secara ekonomi, tapi juga secara politik. Kampanye politik Hary Tanoe dan Surya 

Paloh menjadi contoh yang paling mudah dilihat, di mana keduanya memanfaatkan 

media milik mereka untuk mengkampanyekan partai yang mereka bentuk dan pimpin.  
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Dengan akuisisi, kemungkinan menambah pundi-pundi kekayaan juga 

semakin besar karena pemilik dan pengelola televisi bisa menjual program tayangan 

secara paket. Artinya, ketika tim pemasaran sebuah stasiun televisi akan menjual 

paket program, ia sekaligus menawarkan program tayangan  dari stasiun televisi yang 

berada dalam satu grup. Keuntungan lebih besar sudah jelas didapat pemilik stasiun 

televisi. Akan tetapi, kemungkinan untuk memunculkan program yang seragam, juga 

besar. Produsen program punya kecenderungan latah jika ada program yang sukses 

mencuri hati khalayak penonton. Setiap stasiun televisi kemudian ramai-ramai 

membuat program yang mirip. Masyarakat jadi semakin tak punya banyak pilihan 

tontonan di televisi.  

Munculnya acara-acara televisi yang bersifat eksploitatif akhirnya seperti 

hanya menjadi keluhan umum, tanpa alternatif jalan keluar. Eksploitasi program 

acara dengan dalih memuaskan selera masyarakat, mengakibatkan media televisi 

telah gagal dalam mengambil peran strategis sebagai media kebudayaan masyarakat 

(Wirodono, 2005, hal.114 - 115).  

Terlepas dari kontroversi pemkaian share / rating sebagai patokan pemasang 

iklan dan lembaga penyiaran, sebenarnya kita memiliki lembaga negara yang 

bertugas menjadi pengawas segala tayangan di layar kaca. Adalah Komisi Penyiaran 

Indonesia (KPI) yang mendapat wewenang tesebut. Dalam Undang-Undang 

Penyiaran No. 32 tahun 2012 pasal 8 ayat 3 disebutkan, tugas dan kewajiban KPI 

adalah menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar 

sesuai dengan hak asasi manusia.  
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Kenyataannya, meski telah ada KPI, masih banyak acara televisi yang 

mendapatkan teguran karena melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan 

Standar Program Siaran (SPS). Di tahun 2015, KPI menjatuhkan 266 sanksi untuk 

lembaga penyiaran. 227 di antaranya berupa teguran tertulis, 34 teguran tertulis 

kedua, dan 5 penghentian sementara  (Tempo.co, 2016).  Selama Januari hingga 

Desember 2016, KPI juga mencatat ada 85 pelanggaran yang diterima stasiun televisi 

baik swasta maupun publik, karena tayangan mereka melanggar aspek perlindungan 

anak  (Setyarini, 2017).  

Walau kinerja KPI telah berusia belasan tahun, terbilang tak ada sanksi berarti 

yang bisa memberikan efek jera bagi produsen program yang nakal. Alih-alih takut, 

produsen program bisa dengan enteng mengganti nama program mereka saat 

mendapat sanksi diberhentikan oleh KPI. Program ‘Empat Mata’, contohnya. Setelah 

dihentikan KPI, Trans7 sebagai pembuat materi siaran kemudian mengubah nama 

program menjadi ‘Bukan Empat Mata’. Programnya masih sejenis tanpa ada 

perubahan genre. Hal tersebut dilakukan karena kala itu, ‘Empat Mata’ tengah naik 

daun.  

Pondasi bisnis yang dipakai sebagai dasar membangun televisi swasta 

Indonesia, seolah-olah membuat kedudukan rating / share seolah lebih tinggi 

daripada aturan P3SPS milik KPI. Pengelola televisi swasta lebih takut tidak bisa 

mendapatkan banyak penonton daripada memperoleh surat teguran KPI. Akhirnya, 

surat teguran hanya menjadi angin lalu bagi bisnis televisi. 
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Walau telah banyak melakukan pelanggaran, pada 14 Oktober 2016, izin siar 

sepuluh tahunan untuk 10 stasiun televisi swasta nasional tetap diperpanjang. KPI 

mengklaim, proses perpanjangan izin tersebut sudah melalui tahap yang benar dan 

memakan waktu. Sejak satu tahun sebelum tenggat perpanjangan, KPI melakukan 

sejumlah langkah, seperti uji publik, evaluasi dengar pendapat, verifikasi 

administratif dan faktual, penerbitan rekomendasi kelayakan oleh KPI, hingga 

melakukan tiga kali pembahasan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR, 

diakhiri forum rapat bersama (FRB) antara KPI dan Kementerian Komunikasi dan 

Informatika (Kominfo)  (Laksono, 2016). Alhasil, muncul banyak praduga di tengah 

masyarakat jika otoritas KPI dalam menjaga isi siaran kalah dengan industri 

penyiaran.  Hal  inilah yang membuat peneliti tertarik meneliti kekuatan otoritas KPI 

dalam menjaga isi siaran dan melawan insdustri penyiaran.  

Untuk melihat secara luas kekuatan otoritas KPI dalam bisnis media 

penyiaran, penelitian ini akan menggunakan pendekatan ekonomi politik media. 

Ekonomi politik merupakan kajian yang termasuk dalam teori kritis  (Fuchs, 2014). 

Pendekatan ekonomi politik fokus pada kajian tentang hubungan antara struktur 

ekonomi politik serta industri media. Di sudut pandang ini, industri media dianggap 

sebagai sistem ekonomi yang berhubungan dengan sistem politik. Dan dalam industri 

media, kelangsungan hidup lembaga penyiaran salah satunya akan ditentukan oleh 

ekonomi politik. 
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1.2    Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 

Sebagai wakil pemerintah, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) seharusnya 

memiliki kuasa penuh atas sistem penyiaran di Indonesia. Namun pada kenyataannya, 

aturan KPI yang tertuang dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar 

Program Siaran (SPS) seolah hanya menjadi gertak sambal bagi lembaga penyiaran. 

KPI pun seakan tak punya kuasa, meski lembaga penyiaran tersebut jelas-jelas 

melanggar P3SPS. Ini bisa dilihat salah satunya dari perpanjangan izin sepuluh 

tahunan stasiun televisi yang terbilang relatif mudah diberikan, walaupun KPI 

mengklaim telah melakukan langkah panjang dalam menguji izin sepuluh stasiun 

televsi.  

Sebenarnya ada kata ‘jaminan’ di pasal Undang - Undang Penyiaran bagi 

masyarakat Indonesia. Mengacu kata tersebut, seharusnya sudah tidak ada lagi acara-

acara televisi yang dibuat hanya sekedar demi keuntungan produsen semata. Acara 

televisi tak mendidik semestinya telah punah, karena KPI sudah dibentuk sejak tahun 

2003.  Artinya, sudah 15 tahun KPI berdiri, tapi warga negara Indonesia belum juga 

mendapatkan jaminan kualitas dari tayangan di televisi. Program tak bermutu 

berseliweran di layar kaca, setiap hari dan hampir tiap jam, bersumber dari berbagai 

stasiun televisi swasta.   

Sebut saja acara Rumah Uya yang banyak dinilai sebagai contoh tayangan 

televisi tak berkualitas. Rumah Uya merupakan acara yang mengumbar aib 

seseorang, seperti masalah perselingkuhan. Bahkan disiarkan secara langsung dengan 

diramaikan penonton di studio. Banyaknya kisah perselingkuhan yang disajikan 
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program dengan pembawa acara Uya Kuya tersebut, membuat seolah-olah tak ada 

cinta sejati. Walau sebagian orang menduga ceritanya sudah direkayasa, tak sedikit 

pula yang menganggap apa yang disajikan program Rumah Uya adalah kondisi yang 

sebenarnya, murni tanpa rekayasa.  

Program yang sudah ada sejak 2015, kini menjadi penyumbang share / rating 

Trans7. Juga, penyumbang rupiah, karena tayang di jam 17.00 WIB, menjelang prime 

time, dari Senin hingga Jumat. Waktu yang mahal bagi siapa saja yang ingin 

memasang iklan. Rumah Uya tak sekali dua kali mendapat teguran tertulis dari 

Komisi Penyiaran Indonesia. Sejak 2015, KPI sudah melayangkan surat teguran 

karena Rumah Uya mengupas konflik asmara yang masuk ke ranah pribadi 

seseorang. Pelanggaran program ini termasuk ke dalam pelanggaran atas 

penghormatan terhadap hak privasi, perlindungan anak dan remaja, serta 

penggolongan program siaran.  

Meski tahun telah berganti, program ini masih sama saja, menjual konflik 

pribadi. Kalau tidak ada adegan cekcok mulut, sepertinya pembuat program tak akan 

puas. Rasa-rasanya penontonnya juga sama, menanti narasumber yang didatangkan 

ke studio saling tunjuk dan saling caci. Hasilnya, rata-rata selama Januari 2018, 

program yang juga menghadirkan Ustazah yang dikenal dengan Umi Yuyun ini, 

meraih rating / share: 1.4 / 8.3 untuk penonton middle upper. Angka tersebut di atas 

rata-rata share / rating Trans7 secara keseluruhan.  

Sebelas dua belas dengan Rumah Uya, ada program Dahsyat di RCTI. 

Dahsyat awalnya dianggap sebagai pioner untuk kategori music and variety show. 
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Hal itu membuat Dahsyat sempat memenangkan penghargaan Panasonic Award lima 

kali berturut-turut, dari 2010 hingga 2014. Namun, di balik sejumlah prestasi itu, ada 

banyak komentar negatif dan teguran dari KPI. Bahkan, pada Maret 2017, siaran 

Dahsyat sempat dihentikan oleh KPI selama tiga hari, karena telah melakukan banyak 

kesalahan  (Tempo.co, Ini Penyebab 5 Teguran KPI Untuk DahSyat RCTI, 2017).  

Seolah tak peduli dengan teguran KPI, awal Januari 2018, program ini 

kembali berulah. Pengelola program membuat tayangan yang menuai kontoversi, 

yakni adegan di mana seorang anggota TNI dan beberapa orang lainnya memakan 

makanan yang diikat dengan seutas tali. Tali tersebut digerakkan oleh kaki bintang 

tamu. Kesan yang didapatkan akhirnya adalah menyuapi seseorang dengan kaki. Oleh 

karenanya, lagi-lagi program dengan pembawa acara Rafi Ahmad ini mendapat 

teguran tertulis dari KPI.  

Selain Trans7 dan RCTI serta stasiun televisi swasta yang ada sekarang ini, 

TransTV termasuk yang sering membuat program-program kontroversial. Salah 

satunya adalah acara Pagi-Pagi Pasti Happy di TransTV. Meski baru mulai tayang 

pada Februari 2017, program yang juga mengumbar aib bintang tamunya ini, tak 

kalah jumlah dalam menerima teguran KPI.  

Program Pagi-Pagi Pasti Happy dibawakan oleh Uya Kuya, tayang lima kali 

dalam seminggu, pukul 08.30 hingga 10.00 WIB. Program ini tak berbeda dengan 

tayangan infotainment. Ibu rumah tangga dan perempuan dewasa yang banyak 

menonton di jam tersebut, menjadi sasaran khalayak.  
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Di program ini, aib artis dan tokoh masyarakat diumbar. Diulas sampai ke 

akarnya. Sehingga tak ada lagi privasi. Padahal, hak privasi seseorang dilindungi 

dalam pasal 13 Standar Program Siaran (SPS) tahun 2012. Salah satu contoh episode 

yang mendapat teguran KPI adalah saat program ini turut meramaikan kasus 

pelabrakan terhadap Jennifer Dunn di pusat perbelanjaan. Pelabrak Jennifer Dunn 

yang tak lain adalah anak Faisal Haris, Syafa Haris, didatangkan ke studio oleh tim 

kreatif program. Padahal, usia Syafa belum 17 tahun. Yang artinya, ia masih remaja 

dan masih dalam perlindungan orang tuanya. Episode ini hanyalah satu dari sekian 

banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Pagi-Pagi Pasti Happy.  

Adanya pelanggaran dari acuan P3SPS meski terbilang program baru, 

membuat peneliti ingin memfokuskan penelitian dengan melakukan studi kasus pada 

program Pagi-Pagi Pasti Happy. Studi kasus dari program Pagi-Pagi Pasti Happy 

akan membawa penulis melihat secara luas otoritas KPI dalam menjaga isi siaran 

televisi swasta di Indonesia.  

Untuk itu, penelitian ini ingin mencari penjelasan:  

- apakah otoritas Komisi Penyiaran Indonesia dapat mengatur isi siaran di 

Indonesia? 

- apakah kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia dalam mengatur isi siaran 

berpihak pada aspek komersial? 
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1.3    Tujuan Penelitian 

Melalui penelitian ini, peneliti ingin memperoleh jawaban mengenai kekuatan 

otoritas Komisi Penyiaran Indonesia di tengah bisnis penyiaran. Peneliti ingin 

mengupas tentang kekuasaan KPI dalam mengatur dan menjadi pengawas penyiaran 

di Indonesia. Kekuasaan tersebut merupakan kekuasaan secara lembaga. Otoritas KPI 

dalam mengatur, menjaga, dan mengawasi isi siaran dianggap penting karena KPI 

merupakan representasi publik serta banyaknya masyarakat yang memiliki televisi. 

Dan warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan tontonan yang layak dan 

berkualitas karena televisi dipancarkan melalui frekuensi milik publik.   

 

1.4    Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi kepada hubungan 

pemerintah dan lembaga penyiaran swasta dalam menjalankan tugas dan kewajiban 

yang saling bersinggungan. Dalam hal ini, peneliti ingin agar penelitian ini bisa 

bermanfaat bagi pemerintah saat membuat kebijakan dalam mengatur bisnis lembaga 

penyiaran swasta. Bisnis lembaga penyiaran swasta perlu diatur agar tidak selalu 

mengedepankan keuntungan, tapi juga memperhatikan tanggung jawab sosial mereka 

kepada masyarakat.  

 Penelitian ini juga diharapkan bisa membuat layar kaca di Indonesia makin 

baik dan berkualitas. Sehingga, tidak ada lagi program berkualitas buruk yang tidak 

mendidik. Hasil penelitian juga nantinya diharapkan bisa memberikan masukan bagi 

lembaga penyiaran agar menjaga isi tayangan di televisi.  



14 
 

 
 

Diharapkan pula, penelitian ini bisa dijadikan landasan bagi siapa saja yang 

ingin melakukan penelitian lanjutan, sehingga wawasan tentang pertelivisan di 

Indonesia semakin bertambah.  

 

1.5    Sistematika Penulisan 

 Dalam penelitian ini, peneliti membagi tulisan menjadi enam bab.  

Bab I membahas latar belakang dan kondisi yang menjadi masalah, sehingga 

menarik untuk diteliti. Kondisi tentang industri penyiaran swasta, tayangan televisi 

yang masih belum berkualitas, serta otoritas Komisi Penyiaran Indonesia dibahas 

dalam bab ini.  

Di bab II, penulis akan menjabarkan objek penelitian, yaitu Komisi Penyiaran 

Indonesia sebagai regulator penyiaran. Selain itu, ada Trans TV sebagai stasiun 

televisi yang menayangkan program Pagi-Pagi Pasti Happy. Akan dibahas pula 

tentang seluk beluk program Pagi-Pagi Pasti Happy.  

Sedangkan di bab III, penulis akan menjelaskan kerangka pemikiran 

penelitian serta konsep ekonomi politik media yang mendasari pelaksanaan penelitian 

tentang otoritas KPI. Diulas pula tentang perkembangan industri penyiaran di 

Indonesia, terutama lahirnya televisi swasta.  

Selanjutnya, metode yang dipakai selama penelitian akan tertuang dalam bab 

IV. Peneliti akan menjelaskan hasil penelitian dan pembahasannya di bab V. Laporan 

penelitian akan ditutup dengan kesimpulan dan sejumlah saran, di bab VI.  

 




