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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab satu membahas pendahuluan yang mencakup uraian dari latar 

belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan tesis. 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap individu mempunyai respon dan cara yang berbeda dalam 

menghadapi situasi yang sama. Masing-masing orang memandang dunia secara 

berbeda dan merespon terhadap suatu  permasalahan pun berbeda pula. 

Kemampuan seseorang untuk mengatasi masalah tergantung kepada bagaimana 

dia bersikap.  Tidak adanya kemampuan untuk mengatasi kejadian dan reaksi 

yang dialami individu dapat menimbulkan stres sehingga dapat  mempengaruhi 

kehidupan sehari-hari. Stres merupakan suatu respon fisik dan psikologis yang 

biasa dialami oleh individu hampir di semua kalangan, baik orang dewasa, remaja, 

bahkan anak-anak. Jenis-jenis permasalahannya tentunya beraneka ragam. Pada 

umumnya, setiap individu pernah mengalami stres, baik ringan, sedang, ataupun 

berat.  

  Stres hanya merupakan istilah yang menunjukkan pada hal yang selalu 

dialami manusia dalam kehidupan sehari-hari. Secara sederhana, stres dapat 

didefinisikan sebagai suatu keadaan individu yang terganggu keseimbangannya.  

Richard S. Lazarus (James Manktelow, 2009:3) mengungkapkan bahwa stres 

adalah suatu kondisi atau perasaan yang dialami ketika seseorang menganggap 

bahwa “tuntutan-tuntutan melebihi sumber daya sosial dan personal yang mampu 

dikerahkan seseorang. Sementara Santrock (2003:557) mendefinisikan stress 

sebagai respon individu terhadap keadaan atau kejadian yang memicu stres 

(stressor), yang mengancam dan mengganggu kemampuan seseorang untuk 

menanganinya. Santrock menerangkan bahwa stres yang dialami oleh seseorang 

adalah reaksi atau respon dari diri sendiri akibat dari stressor atau penyebab stres 

yaitu berupa kejadian yang tidak menyenangkan dan tekanan-tekanan yang 

dialami.  
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 Proses kegiatan belajar pada dunia modern saat ini khususnya di Indonesia 

menuntut siswa untuk  bukan hanya sekedar datang ke sekolah dan mengikuti 

materi yang disampaikan oleh beberapa guru mata pelajaran ikut seta dalam 

kegiatan ujian, dan kemudian lulus begitu saja. Namun siswa harus berperan lebih 

aktif dalam mendalami materi yang diberikan ditambah lagi dengan adanya 

tambahan jam pelajaran yang membuat siswa lebih cepat jenuh serta kurangnya 

waktu mereka untuk bermain,  terdapat berbagai aktivitas siswa  seperti mengikuti 

kegiatan non-akademik, aktivitas sosial dengan teman sebaya, dan sebagainya. 

Pola hidup yang kompleks ini menjadi beban tambahan disamping tekanan dalam 

proses pembelajaran sehingga mempengaruhi mood, konsentrasi, bahkan prestasi 

akademik, Masalah-masalah siswa  yang begitu kompleks dalam proses belajar 

dapat menjadi stres akademik.   

 Stres akademik merupakan salah satu respon stres yang terjadi di 

lingkungan sekolah,  Stres akademik muncul ketika harapan untuk pencapaian 

prestasi akademik meningkat, baik dari orang tua, guru ataupun teman sebaya dan 

stress ini meningkat seiring dengan tuntutan terhadap anak yang berbakat dan 

berprestasi yang tidak pernah berhenti. Baumel dalam Wulandari (2011:12) 

menyatakan bahwa stres akademik merupakan stres yang disebabkan oleh stressor 

akademik, yaitu yang bersumber dari proses belajar mengajar atau yang 

berhubungan dengan kegiatan belajar yang meliputi lama belajar, banyak tugas, 

birokrasi,  mendapatkan beasiswa,  keputusan menentukan jurusan, dan karir serta 

kecemasan ujian dan manajemen waktu.  

 Fenomena stres sudah banyak terjadi di dunia pendidikan khususnya 

Indonesia baik pada jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah 

menengah atas dan sederajat. Hasil study pendahuluan yang dilakukan peneliti 

menemukan sebuah kasus yang terjadi di lingkungan sekolah SMK 5, tentang 

seorang siswa kelas XII yang mengalami stroke ringan karena stres menghadapi 

ujian nasional. Siswa tersebut menderita nyeri pada setengah anggota badan 

bagian kanannya dan tidak bisa digerakkan. Karena sakit siswa  tersebut dibawa 

ke dokter ahli saraf. Hasil diagnosis dokter mengemukakan bahwa kaku anggota 

badan siswa tersebut adalah akibat dari stres berlebihan, yang menekan saraf-saraf 

motoriknya. 
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Hasil laporan semester dua tahun 2014/2015 pada buku catatan konseling 

individual di bidang akademik SMK Negeri 5 Bandung menunjukan 40% siswa 

kelas X yang berprestasi mengalami stress belajar terutama pada mata pelajaran 

teknik gambar bangunan.  

Penelitian Gusniati (Desmita, 2010:290) terhadap siswa pada salah satu 

sekolah unggulan di Jakarta menemukan adanya fenomena stress yang dialami 

siswa di sekolah. Sekitar 40,74% siswa merasa terbebani dengan keharusan 

mempertahankan peringkat sekolah, 62,96% siswa merasa cemas menghadapi 

ujian semester. 82,72% siswa merasa takut mendapat nilai ulangan yang jelek. 

80,25% merasa bingung menyelesaikan PR yang terlalu banyak, dan 50,62% 

siswa merasa letih mengikuti perpanjangan waktu belajar disekolah.  

Penelitian Nurdini (2009:97) mengenai tingkat stres pada peserta didik di 

SMKN 8 Bandung menunjukan sebanyak 25,48 % peserta didik mengalami stres 

pada area fisik, 19,78% mengalami stress pada arean perilaku, 37,09 % peserta 

didik mengalami stress pada area pikiran dan 17,65% mengalami stress pada area 

emosi. Hasil penelitian Nurakhman (2009:49 ) di SMA Pasundan 2 Bandung yang 

menunjukan terdapat 48,3% peserta didik yang tingkat stressnya berada pada 

kategori sangat tinggi, 45% peserta didik yang berada pada kategori stress tinggi, 

6,67% peserta didik yang berada pada kategori sedang dan tidak seorangpun yang 

berada pada kategori rendah (0%).  

Stres akademik disebabkan oleh adanya stressor yang berasal dari faktor 

internal dan eksternal. Stressor merupakan segala hal yang terjadi pada diri 

seseorang dan yang memperkuat perasaan tidak dapat mengatasi dari pada kondisi 

dapat mengatasi. Stressor menurut asalnya dapat dibedakan menjadi stressor 

eksternal dan stressor internal (Chadha, 2006). Stressor eksternal merupakan 

penyebab stres yang berasal dari luar diri individu seperti banyaknya tugas-tugas 

dan persaingan dengan teman, sedangkan stressor internal merupakan penyebab 

stres yang berasal dari dalam diri individu, yaitu tuntutan dari diri sendiri seperti 

keinginan untuk selalu menjadi yang terbaik dan kepribadian masing-masing 

individu. 

 Kondisi masa remaja yang menurut Hurlock (1980) dikenal dengan masa 

rentan “badai dan tekanan” (storm and stress), menambah keyakinan bahwa 
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perlu adanya perhatian lebih terhadap stress yang dialami siswa. Hal ini akan 

menjadi bahaya karena tidak menutup kemungkinan, pengalaman stres di sekolah 

akan memicu munculnya dampak lain yang lebih parah. Misalnya Hiew & 

Glendon (Spielberger& Sarason, 2005) dalam penelitiannya ia menyatakan 

bahwa stres remaja yang disebabkan oleh sekolah menurunkan kemampuan 

untuk berkembang lebih sehat, berfungsi baik dan matang pada kedewasaan. 

Stressor eksternal untuk stres akademik telah banyak diteliti, misalnya 

penelitian Irma, Daud & Khumas (2005) yang menyimpulkan bahwa semakin 

baik manajemen waktu siswa maka semakin rendah tingkat stres akademik. 

Sedangkan untuk stressor internal masih jarang penelitian yang membahas 

mengenai coping stress dengan stressor internal, terutama yang berkaitan dengan 

pemikiran irasional yang datang dari dalam diri siswa itu sendiri. Padahal tidak 

sedikit stres akademik yang bersumber dari beratnya tuntutan yang berasal dari 

diri sendiri khususnya segi kognitif nya.  

Penelitian Muhamad Saiful Sahri Yusof (2008) terhadap seratus siswa 

SMA di Malaysia menunjukan 26,1% siswa mengalami  tekanan dalam belajar, 

yang stressornya berasal dari pikiran irasional siswa dengan semua target 

akademiknya, siswa yang mengalami stress belajar memiliki prestasi yang lebih 

dibandingkan siswa lain pada umumnya. Penelitian Qurrota A’yuni Fitrian(2011) 

sebesar 32,5%. stres belajar dipengaruhi oleh factor kepribadian dan neurosis 

individu.  

Seorang siswa yang mengalami stress dengan pelajarannya umumnya 

dikarenakan perasaan negatif seperti  khawatir jika pelajarannya tidak selesai 

sebelum deadline yang diberikan. Cemas jika hasil belajarnya jelek. Takut apabila 

prestasinya rendah. Dan merasa tidak aman jika dirinya akan dihukum karena 

berbuat salah. Semua perasaan negatif itu merupakan hasil dari olah pikir. Rasa 

khawatir muncul dari pikiran yang menyatakan bahwa sesuatu tidak dapat 

berjalan sebagaimana mestinya. Rasa cemas merupakan hasil dari pikiran yang 

menyatakan bahwa hasil kerja sekarang belum maksimal sehingga memiliki celah 

untuk dikritik. Rasa takut timbul karena pikiran difokuskan pada hal yang tidak 

diinginkan (ditolak), bukannya pada hal yang diinginkan (sukses). dan Rasa tidak 
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aman adalah hasil pikiran logis-normatif bahwa setiap kesalahan pasti ada 

hukumannya (Nurdini, 2009). 

Sebagai bagian integral dalam dunia pendidikan, bimbingan dan konseling 

memiliki peranan penting dalam membantu siswa mengatasi berbagai 

permasalahan akademik yang dapat menghambat tugas perkembangannya. 

Layanan bimbingan dan konseling yang membantu siswa dalam menyelesaikan 

permasalah akademinya adalah layanan bimbingan belajar, Yusuf (2006: 37) 

bimbingan akademik asalah bimbingan yang diarahkan untuk membantu siswa 

dalam mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam belajar dan 

memecahkan masalah-masalah akademik. 

Stres merupakan salah satu permasalahan subtantif yang dihadapi peserta 

didik di dunia pendidikan yang bersumber dari tuntutan sekolah dan dunia 

pendidikan, dalam ranah bimbingan dan kosnseling stres ada pada posisi layanan 

bimbingan akademik sehingga diperlukan bantuan guru bimbingan dan konseling 

untuk merancang layanan bimbingan yang tepat dan responsif, sebab jika tidak 

segera di berikan bantuan maka akan menimbulkan gangguan dalam proses 

pencapaian tugas-tugas perkembangan (ABKIN, 2007:25) 

Penelitian mengenai faktor penyebab stres sudah pernah dilakukan, dengan 

factor yang berasal dari lingkungan sekolah seperti beban tugas yang tinggi, 

kerumitan tugas, tidak tersedianya fasilitas dalam mengerjakan tugas, guru yang 

otoriter. Layanan bimbingan dan konseling dalam menangani stres pun harus 

memperhatikan irrational believe dari diri individu sendiri sehingga perlu 

penanganan yang dapat memfokuskan pada perubahan pemikiran irasional nya 

menjadi rasional.   

Penanganan stres disebut juga dengan istilah coping stres menurit Lazarus 

dan Folkman (Yusuf 2004:115) coping adalah proses pengolala tuntutan (internal 

atau eksternal) yang ditaksir sebagai beban karena diluar kemampuan diri 

individu. Coping terdiri atas upaya-upaya yang berorientasi pada kegiatan 

intrapsikis untuk mengelola (seperti menuntaskan, tabah, mengurangi, atau 

meminimalkan) tuntutan internal dan eksternal dan konflik diantaranya. 

Coping stres dalam penelitian ini diartikan sebagai tindakan merubah 

kognitif secara konstan dan merupakan suatu upaya untuk mengatasi tuntutan 
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internal dan eksternal yang dinilai membebani atau melebihi sumber daya yang 

dimiliki individu.  

Coping stres yang salah menyebabkan stres akademik yang dialami siswa  

berdampak negatif. Sehingga di perlukan penaganan yang tepat untuk dapat 

mengatasi masalah stres. salah satunya dapat dilakukan dengan cara mengubah 

pandangan kognitifnya melalui teknik restrukturisasi kognitif. Karena Pikiran 

berpengaruh sangat kuat bagi perasaan dan tindakan siswa yang mengalami stres 

akademik. Konseling kognitif-perilaku bisa dijadikan salah satu alternatif bantuan 

untuk mereduksi stres akademik yang dialami oleh siswa, hal ini sesuai dengan 

pendapat Beck (1995:1) yang  menyatakan bahwa konseling restrukturisasi 

kognitif merupakan konseling yang secara langsung dapat memecahkan masalah 

dengan memodifikasi disfungsi pikiran dan perilaku. Dobson& Dobson (2009:17) 

menyatakan teknik restrukturisasi kognitif baik digunakan untuk klien yang 

mengalami distress, distrosi kognitif, dan untuk klien yang memperlihatkan 

resistensi terhadap metode perubahan perilaku.  Konseling restrukturisasi kognitif 

merupakan sebuah pendekatan yang menekankan pada pentingnya peran 

aspek kognitif dalam permasalahan permasalahan individu. Sehingga penelitian 

ini bermaksud menguji “Kefektifitasan teknik konseling restrukturisasi 

kognitif untuk mereduksi stress siswa” 

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah 

 Standar kompetensi program bimbingan dan konseling yang dirumuskan 

oleh ASCA (assotiation School Counselor of America) merumuskan kompetensi 

yang harus dimiliki siswa dalam ranah akademik learning to learn dengan standar 

kompetensi keterampilan untuk belajar dan memiliki tujuan agar siswa dapat 

memperoleh sikap, pengetahuan dan keterampilan yang memberikan sumbangan 

bagi efektifitas belajar di sekolah hingga melintasi sepanjang rentang 

kehidupannya, seperti Mengidentifikasi penyebab timbulnya kecemasan-

menghadapi-tes dan mengurutkan strategi untuk menumpas stress tersebut, 

mengurutkan alasan pembuatan dan pemenuhan tenggat waktu pengerjaan tugas. 

 Ekspektasi standar serta ukuran kuantitatif dalam proses pembelajaran 

pada akhirnya memicu terjadinya simplifikasi proses pendidikan yang dalam 

jangka panjang dapat menimbulkan kerawanan dan kerapuhan kehidupan bangsa 

http://wawasanbk.blogspot.com/2012/10/teknik-konseling-untuk-mengatasi-stress.html
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(Kartadinata, 2010). Simplifikasi yang dimaksud adalah berupa pemusatan tujuan 

pada tujuan individual yang bersifat intelektual yang diukur melalui ujian. 

Sehingga, siswa di paksa untuk memenuhi harapan standar tersebut dan yang 

menjadikan pembelajaran menjadi sebuah proses linier, sebagai sebuah kontrak 

kerja antara guru dan peserta didik (Kartadinata, 2010). 

 Akibat yang muncul dari proses mekanisasi pembelajaran di sekolah 

menjadikan sebuah tekanan tersendiri bagi peserta didik. Tuntutan pemenuhan 

standar nilai, tugas yang sulit, metode pengajaran yang statis yang berorientasi 

pada standar nilai, hingga tuntutan citra nama baik sekolah menjadikan 

pengalaman stres siswa tak lagi dapat dielakkan. Bilimleri (2011) menyatakan 

dalam proses pembelajaran, stres muncul dari pelajaran di kelas, tugas mata 

pelajaran, atau tekanan psikologis lainnya yang dapat menghantarkan pada 

kelelahan emosional, kecenderungan berkurangnya reaksi emosional dan fisik 

(desensitization), dan rasa berprestasi rendah. Pendapat Bilimleri tersebut 

memberikan sinyal bahwa perlu ada perhatian lebih jika gejala stres mulai muncul 

dalam proses pembelajaran. Karena tekanan psikologis akan memunculkan akibat 

buruk bagi siswa seperti kelelahan emosi, desensitization, serta perasaan 

rendahnya prestasi.  

 Seorang siswa, dalam masa pendidikannya sedang mengasah fungsi 

kognitifnya agar bertambah tajam, jika justru mengalami banyak gangguan 

pemikiran karena stress yang stressornya adalah lingkungan pendidikan itu 

sendiri seperti, beban pelajaran yang tidak diimbangi dengan kemampuan siswa, 

sistem pendidikan, dan tuntutan orang tua yang berlebihan maka siswa yang 

dalam belajarnya akan mengalami stress dan mengalami penurunan kinerja otak 

serta daya pikir, yang  membuat prestasi dan kemampuan belajar menjadi 

semakin rendah, yang kembali memicu stress yang semakin besar, dan terus 

berulang.  

 Terkadang stres akademik siswa dipandang sebagai hal yang biasa. 

Kelemahan dalam mengidentifikasi gejala stres, tak adanya pemberian 

keterampilan coping stress bagi siswa,  hingga tak dimilikinya kompetensi guru 

untuk memberikan penanganan, menjadikan stres siswa tak mendapatkan 

perhatian, sehingga stress belajar yang banyak didapati dilapangan memerlukan 



8 
 

Frisca Choerunnisa, 2015 

EFEKTIVITAS TEKNIK KONSELING RESTRUKTURISASI KOGNITIF UNTUK  MEREDUKSI STRES 
AKADEMIK PADA SISWA SMK  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

perhatian dan penanganan dari semua pihak baik intansi pendidikan, orang tua, 

dan guru. Penanganan stres yang salah dapat menyebabkan stres belajar yang 

dialami para siswa  berdampak lebih buruk. Sehingga di perlukan penanganan 

yang tepat untuk dapat mengatasi masalah stres.  

 Permasalahan stres akademik di sekolah memerlukan upaya batuan 

layanan bimbingan dan konseling dalam rangka melakukan upaya kuratif terkait 

masalah akademik siswa, selama ini guru bimbingan dan konseling di sekolah 

hanya memberikan konseling seadanya untuk menangani siswa yang mengalami 

stres akademik, dikarnakan keterbatasan waktu, keterampilan dan banyak hal 

lainnya menyebabkan kurangnya penanganan serius terhadap siswa yang 

mengalami stres akademik, sehingga hasil konseling pun tidak membuat 

perubahan  signifikan bagi siswa yang mengalami stres akademik, padahal 

permasalahan stres akademik memerlukan upaya bantuan bimbingan dan 

konseling yang bertujuan untuk mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi 

siswa dalam pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar dan penyesuain 

dengan lingkungan pendidikan serta segala tuntutannya.  

 Terkait dengan pentingnya upaya bimbingan bagi siswa yang mengalami 

stres akademik konselor perlu merancang layanan bimbingan belajar yang tepat 

bersifat responsif, sebab jika tidak dibantu dapat menimbulkan gangguan dalam 

proses pencapaian tugas perkembangannya (ABKIN, 2007:25)  

Ada ratusan cara berbeda dalam menangani stress, stress bisa ditangani 

dengan berbagai cara yang sangat mudah, jika pikiran kita sudah terlatih, dan ada 

berbagi teknologi yang bisa diaplikasikan dalam mengelola stress, seperti 

misalkan audio brainwave entrainment, dan hardware keluaran Heartmate Institute 

yang disebut EmWave. Sementara strategi-strategi psikoterapi sederhana seperti 

Silva Method, Emotional Freedom Technique, Aplikasi Terapi Kognitif, dan 

beberapa metode lain seperti Yoga, Meditasi, Zikir, dan masih banyak lagi. Salah 

satunya dapat dilakukan dengan cara mengubah pandangan kognitifnya melalui 

teknik restrukturisasi kognitif. Teknik restrukturisasi kognitif  merupakan salah 

satu teknik dari pendekatan behavioral. Menurut literatur, teknik restrukturisasi 

kognitif pernah digunakan untuk mengatasi perilaku kenakalan  pada remaja 

(juvenile delinquent), fobia, depresi serta perilaku agresi. Penelitian yang telah 
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dilakukan Meichenbaum (Correy,1990:497) berhasil menangani sesuatu 

(restrukturisasi kognitif) manakala diaplikasikan pada kecemasan untuk berbicara, 

kecemasan mengikuti tes, phobia, marah, ketidak mampuan bersosialisasi, 

kecanduan, tidak berfungsinya hubungan, DO, dan bagi anak-anak yang menarik 

diri dari lingkungannya. 

Berdasarkan identifikasi yang telah dipaparkan maka rumusan masalah 

penelitian “Bagaimana efektifitas teknik konseling restrukturisasi kognitif dapat 

mereduksi stres siswa ?” 

Proses untuk menjawab rumusan masalah tersebut dengan mengumpulkan 

data yang berkenaan dengan pernyataan berikut: 

1. Apakah teknik konseling Restrukturisasi kognitif efektif untuk mereduksi stress 

siswa. 

2. Apakah teknik konseling restrukturisasi kognitif efektif untuk mereduksi 

seluruh indikator stres. 

3. Bagaimana perubahan yang terjadi pada siswa yang mengalami stress setelah 

diberikan teknik konseling restrukturisasi kognitif. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini secara umum adalah ingin menguji apakah teknik 

restrukturisasi kognitif dapat digunakan untuk menurunkan stress akademik siswa 

serta untuk. Secara khusus  tujuan penelitian ini adalah menguji efektifitas teknik 

restrukturisasi kognitif untuk mereduksi stress akademik siswa 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara teoritis dan 

praktis. Penjelasan manfaat hasil penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah : 

a. Memverifikasi dan memvalidasi teori stres siswa  dan konseling 

restrukturisasi kognitif. 
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b. Memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu Bimbingan dan 

Konseling, khususnya tentang teori konseling kognitif perilaku. 

c. Membuka peluang bagi munculnya penelitian-penelitian baru tentang 

stres, bagi konselor untuk menjalankan program bimbingan dan konseling 

bagi siswa  

2. Manfaat Praktis 

 Manfaat praktis penelitian ini adalah: 

a. Konselor dapat menggunakan layanan dan pendekatan yang tepat dalam 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan siswa khususnya 

permasalahan yang berkaitan dengan stres siswa. 

b. Memberikan gambaran tentang stres bagi guru mata pelajaran sehingga 

para guru dapat lebih memperhatikan siswanya untuk menghindari stressor 

dalam proses belajar. 

 

E. Sistematika Penulisan Tesis  

 Penulisan ditulis dalam lima bab, dengan struktur organisasi pada halaman 

berikutnya. 

1. BAB I Pendahuluan mencakup uraian dari latar belakang, identifikasi dan 

rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan tesis. 

2. BAB II Kajian pustaka yang mencakup uraian konsep atau teori utama dan 

teori-teori turunannya dalam bidang yang dikaji, hasil penelitian terdahulu 

dengan mencantumkan prosedur,subjek atau sampel, dan hasil temuannya 

serta kerangka pemikiran yang berisi tentang posisi teoritik antar variabel, 

serta asumsi dan hipotesis. 

3. BAB III Metode penelitian mencakup pembahasan secara berurutan tentang 

pendekatan penelitian, metode penelitian, desain penelitian, lokasi dan 

subjek penelitian, devinisi operasional tentang variabel-variabel penelitian,  

rincian unsur-unsur yang akan diukur, instrumen penelitian, teknik 

pengumpulan data dan teknik analisis data. 

4. BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan mendiskusikan hasil temuan 

penelitian dengan dasar teoritik yang telah dibahas dalam BAB II dan berisi 
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uraian tentang dua hal utama yaitu hasil pengolahan atau analisis data 

dalam bentuk temuan penelitian, dan pembahasan atau analisis temuan 

penelitian. 

5. BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi mencakup penafsiran dan 

pemaknaan terhadap hasil dan analisis temuan penelitian yang disajikan 

dalam bentuk kesimpulan dan rekomendasi yang ditujukan kepada pembuat 

kebijakan pengguna hasil penelitian dan kepada peneliti selanjutnya.  

 

 

 

 

 

 


