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BAB I  

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 

pasal 15 menyebutkan bahwa salah satu jenis pendidikan di Indonesia 

adalah pendidikan kejuruan. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

merupakan salah satu bentuk sekolah menengah atas bidang kejuruan. 

Dalam Indonesia Education Strategic plan 2015-2019, menyatakan bahwa 

pendidikan menengah tidak hanya mencetak lulusan pendidikan menengah 

yang akan melanjutkan ke pendidikan tinggi namun juga mempersiapkan 

lulusan SMK yang memiliki keterampilan memadai untuk menjadi tenaga 

kerja siap pakai dan terampil.  

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 menyebutkan bahwa salah satu bidang 

keahlian pada SMK adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada 

bidang keahlian ini terdapat jurusan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ). 

Sesuai Dalam jurusan ini terdapat mata pelajaran Jaringan dasar yang 

memuat materi pengalamatan jaringan dan subnetting. Dalam 

mengoptimalkan lulusan SMK khususnya pada jurusan TKJ agar sesuai 

dengan Indonesia Education Strategic Plan 2015-2019, maka kurikulum 

yang ada harus dijalankan secara optimal. 

Dalam pasal 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 
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2003 juga disebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sanjaya dalam (Tim 

Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, 2011, hal. 46) 

menyebutkan bahwa  

sistem kurikulum terbentuk oleh empat komponen, yaitu: komponen 

tujuan, isi kurikulum, metode atau strategi pencapaian tujuan, dan 

komponen evaluasi. Sebagai suatu sistem, setiap komponen harus 

saling berkaitan satu sama lain. Manakala salah satu komponen yang 

membentuk sistem terganggu atau tidak berkaitan dengan komponen 

lainnya, maka sistem kurikulum juga akan terganngu. 

Sanjaya dalam (Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan 

Pembelajaran, 2011, hal. 48) menyebutkan ada empat klasifikasi dalam 

komponen tujuan, yaitu: tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, 

tujuan kurikuler dan tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Tujuan 

pembelajaran merupakan bagian dari tujuan kurikuler, yang merupakan 

kemampuan yang harus dimiliki peserta didik setelah mempelajari materi 

tertentu dalam satu kali pembelajaan. Menurut dalam (Tim Pengembang 

MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, 2011, hal. 48) “bentuk perilaku 

sebagai tujuan yang harus dirumuskan dapat digolongkan dalam tiga 

klasifikasi, yaitu domain kognitif, afektif dan psikomotor.” 

Sanjaya dalam (Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan 

Pembelajaran, 2011, hal. 48-49) juga menyatakan bahwa “domain kognitif 

adalah tujuan pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan 

intelektual atau kemampuan berpikir seperti kemampuan mengingat dan 
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kemampuan memecahkan masalah.” Pada domain kognitif terdapat salah 

satu bagian tingkatannya, yaitu pemahaman. Pemahaman adalah 

kemampuan untuk memahami suatu objek atau subjek pembelajaran. 

Pemahaman bukan hanya sekedar mengingat fakta, tetapi berkenaan 

dengan kemampuan menjelaskan, menerangkan, menafsirkan atau 

mengungkap makna dari suatu konsep (Tim Pengembang MKDP 

Kurikulum dan Pembelajaran, 2011, hal. 49) 

Dalam penelitian pendahuluan yang dilakukan di salah satu SMK 

jurusan TKJ di kota Bandung, penelitian ditujukan kepada siswa kelas XII 

TKJ yang telah mempelajari materi pengalamatan jaringan dan subnetting. 

Berdasarkan hasil pengolahan data, didapat data bahwa rata-rata siswa 

yang telah mempelajari pengalamatan jaringan dan subnetting masih di 

rentang ragu-ragu untuk paham antara hubungan ip address dan bilangan 

biner. Pada sub materi klasifikasi IP address, didapat data bahwa 56% 

siswa responden yang telah belajar materi ini masih di rentang ragu-ragu 

sampai tidak setuju bahwa siswa mengetahui klasifikasi IP addres melalui 

bilangan biner. Nilai ini juga sama seperti kemampuan siswa menghitung 

subnetting melalui bilangan biner. Selanjutnya 64% responden juga masih 

belum paham klasifikasi IP Addres melalui bilangan binernya.  

Dalam angket, didapat data bahwa 52% siswa masih belum 

memahami klasifklasi IP Address melalui pola bilangan binernya. Hal ini 

berbeda dengan jawaban mereka di pernyataan lainnya, yaitu klasifikasi IP 

Address bila dilihat dari rentang bilangannya jika dilihat dari angka 

desimalnya. Didapat hasil bahwa 78% mereka sudah memahami 



4 
 

 
R Chandra Nh, 2016 
PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMK MELALUI PEMANFAATAN MULTIMEDIA INTERAKTIF 
BERBENTUK GAME DALAM INQUIRY TRAINING MODEL 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

klasifikasi IP Address jika dilihat dari rentang angka desimal dari setiap 

kelasnya. Hal ini tidak sejalan dengan pemahaman pada materi ini. Dapat 

disimpulkan bahwa mereka belum sepenuhnya paham pada materi 

klasifikasi IP Address ini.  

Sejalan dengan masalah pemahaman di atas, bagaimana siswa bisa 

memiliki kemampuan menjelaskan, menerangkan, menafsirkan atau 

menangkap makna dari suatu konsep apabila siswa tidak sepenuhnya 

memahami materi pelajaran yang telah disampaikan. Pada penelitian 

Pardede (2013)dikemukakan bahwa: 

Rendahnya kemampuan pemahaman siswa dikarenakan tidak 

diterapkannya metode pembelajaran yang tepat terutama dalam 

pembelajaran kajian ilmu yang bersifat textbook. Hal ini berdampak 

pada output pemahaman siswa yang kurang dikarenakan tidak 

optimalnya pelaksanaan proses pembelajaran pada kajian materi 

teoritis atau konseptual.  

Untuk itulah diperlukannya model pembelajaran yang tepat sehingga 

dapat menuntun siswa agar dapat memahami konsep dasar dari jaringan 

komputer. 

Perubahan kurikulum KTSP ke kurikulum 2013 sesuai Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 65 Tahun 

2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, menyatakan 

bahwa proses pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan 

hendaknya diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, dan memotivasi peserta didik. Hal tersebut dapat diwujudkan 

dengan menempatkan siswa sebagai objek pendidikan. Guru berperan 

sebagai fasilitator, bukan sumber belajar yang paling benar. Guru 
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profesional dituntut untuk dapat memilih model pembelajaran yang tepat 

agar dapat menyelenggarakan proses pembelajaran seperti ini. 

Dalam Lampiran III Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia nomor 59 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 

Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan pada Bab V 

tentang model pembelajaran menyatakan bahwa pada implementasi 

Kurikulum 2013 sangat disarankan menggunakan pendekatan saintifik 

dengan model-model pembelajaran inquiry based learning, discovery 

learning, project based learning dan problem based learning.  

Secara alami, proses belajar manusia diawali saat mereka berfikir 

dalam mencari solusi dari masalah yang sedang dihadapinya. Mereka 

berusaha untuk mencari pengetahuan agar dapat mencari solusi yang 

dianggap tepat. Cara yang dapat dilakukan adalah melalui bertanya 

ataupun mencari tahu. Dalam paham konstruktivisme menempatkan siswa 

aktif dalam membangun pengetahuan secara mandiri berdasarkan 

pengalaman yang dimiliki disamping adanya peran guru sebagai 

pendukung dan fasilitator pembelajaran. 

Salah satu model pembelajaran yang memiliki kekhasan dengan 

aktivitas bertanya yang dilakukan oleh siswa adalah pembelajaran berbasis 

inkuiri (Inquiry-based learning) yang merupakan salah satu dari model 

yang dianjurkan. Pembelajaran berbasis inkuiri dimulai dari pemberian 

peserta didik sebuah tugas ataupun masalah untuk diselesaikan. Menurut 

Dewi (2008) menyatakan bahwa 

...suatu proses untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman 
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melalui proses bertanya dan mencari tahu jawaban terhadap 

pertanyaan ilmiah yang diajukan untuk menjelaskan secara rasional 

fenomena - fenomena yang memancing rasa ingin tahu. 

Sehingga secara umum, pembelajaran ini memiliki ciri peserta didik 

aktif bertanya.  

Khan (2006) dalam tulisannya juga mengatakan bahwa “The Quran 

invites its adherents to enquire about things and the Prophet encouraged 

people to engage in direct observation and reflection on the other led the 

Muslims to study everything.” Dalam tulisannya juga menceritakan 

tentang masa kejayaan ummat Islam dalam bidang ilmu pengetahuan sains 

tak luput dari kegiatan inquiry yang dilakukan para ulama terdahulu.  

Sejalan dengan hal ini, peneliltiann Rustaman (2005) menyatakan 

bahwa model latihan inkuiri (Inquiry Training Model) atau scientific 

inquiry merupakan model yang cocok diterapkan dalam pembelajaran 

sains. Ia menyatakan bahwa  

Inquiry dimulai ketika siswa mengalami kebingungan tentang situasi 

atau fenomena, ketika merencanakan dan melaksanakan eksperimen 

untuk menguji hipotesis mereka. Proses tersebut melibatkan seluruh 

aktivitas saintis untuk memperoleh informasi seperti berhipotesis, 

meramalkan, membaca, merencanakan dan melaksanakan eksperimen 

serta bekerjasama dengan saintis lainnya. 

Beliau juga melakukan perbandingan mengajarkan sains berdasarkan 

inquiry. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pandey (2011) 

yang meneliti efektifitas dari Inquiry Training Model (ITM) dibandingkan 

metode konvensional dalam tes prestasi ilmu fisika. Dalam penelitiannya 
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menunjukkan bahwa ITM dapat mendukung pembelajaran sebagai model 

yang lebih baik dibandingkan metode konvensional dalam pembelajaran 

fisika. Ia menyimpulkan bahwa ITM berpengaruh signifikan secara 

statistik melebihi metode pengajaran secara konvensional pada prestasi 

akademik siswa. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Abdi (2014) yang meneliti efek dari 

metode inquiry-based learning terhadap prestasi siswa dalam 

pembelajaran sains. Beliau meneliti terhadap 2 kelompok dengan 

menggunakan metode yang berbeda, yaitu inquiry-based learning dan 

pembelajaran konvensional dengan 5E learning cycle untuk keduanya. 

Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

antara level prestasi siswa yang telah diajar dengan pembelajaran 

menggunakan metode inquiry-based learning lebih berhasil dibanding 

yang konvensional. 

Tabel 1. 1 Result Of Research 

 

Selain itu, Gordon dan Brayshaw (2008) juga membuktikan bahwa 



8 
 

 
R Chandra Nh, 2016 
PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMK MELALUI PEMANFAATAN MULTIMEDIA INTERAKTIF 
BERBENTUK GAME DALAM INQUIRY TRAINING MODEL 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

pembelajaran berbasis inkuiri relevan dan berdampak positif bagi 

pengajaran ilmu komputer, yaitu melalui eksplorasi pemecahan masalah 

dan penggunaan internet. Selanjutnya dalam ilmu teknologi informasi dan 

komputer juga penting untuk memiliki kemampuan dalam membuat 

sumber daya yang ada agar menjadi efektif. Sebagai teknologi yang telah 

dikembangkan, siswa memanfaatkan situs jejaring sosial, komunitas 

online dengan repository data untuk membantu siswa melakukan aktivitas 

inquiry dalam mengembangkan pengetahuna keteramnpilan. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan juga dilakukan wawancara 

kepada guru mata pelajaran jaringan dasar. Banyak model yang telah 

mereka terapkan, termasuk inquiry. Model yang dipakai disesuaikan 

dengan materi yang diajarkan, sehingga lebih mudah diterima oleh siswa. 

Responden wawancara semuanya menyatakan setuju jika pembelajaran 

materi pengalamatan jaringan komputer menggunakan inquiry training 

model untuk meningkatkan peran aktif siswa dalam belajar. Hal ini 

dikarenakan kendala yang mereka hadapi yaitu dalam penerapan model 

pembelajaran yang memiliki kendala dalam mengkondisikan siswa agar 

turut aktif dalam pembelajaran. Selain itu dibutuhkan multimedia 

pembelajaran interaktif untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan, 78% siswa menyatakan bahwa 

pembelajaran dalam materi pengalamatan jaringan dan subnetting masih 

belum menggunakan multimedia pembelajaran yang menarik. Multimedia 

pembelajaran yang menarik adalah multimedia pembelajaran interaktif, 

yang dapat menjadi daya tarik siswa dalam belajar. 
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Sejalan dengan hal ini, Munir (2012, hal. 110) mengungkapkan bahwa 

multimedia interaktif adalah suatu tampilan multimedia yang 

dirancang oleh desainer agar tampilannya memenuhi fungsi 

menginformasikan pesan dan memiliki interaktifitas kepada 

penggunanya (user). Bila pengguna mendapatkan keleluasaan dalam 

mengontrol multimedia tersebut, maka hal ini disebut multimedia 

interaktif. 

Pesan yang disampaikan pada multimedia interaktif ini dapat berupa 

bahan ajar ataupun materi pelajaran yang dapat dijadikan konten dalam 

multimedia interaktif ini. Begitulah cara pemanfaatan multimedia 

interaktif dalam pendidikan. 

Dalam studi pendahuluan juga diketahui multimedia pembelajaran 

berbentuk game dapat bermanfaat bagi siswa dalam menunjang proses 

pembelajaran khususnya pengalamatan jaringan dan subnetting. 

Berdasarkan data, 81% Siswa setuju bahwa dengan multimedia 

pembelajaran berbentuk game dapat memotivasi siswa dalam belajara dan 

dapat menghilangkan kejenuhan dalam belajar. Hasil wawancara guru juga 

berpendapat bahwa dengan multimedia pembelajaran berbentuk game, 

pembelajaran akan menjadi lebih menarik, sehingga dapat meningkatkan 

partisipasi siswa aktif dalam proses pembelajaran. Sejalan dengan hal ini, 

hasil wawancara ke guru mata pelajaran juga berpendapat bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran berbentuk game 

akan membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Penelitian Papastergiou (2008) menghasilkan kesimpulan bahwa 

multimedia yang mengandung unsur game dapat menarik motivasi dan 
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antusias siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran dibanding 

multimedia pembelajaran tanpa unsur game terlepas dari perbedaan jenis 

kelamin siswa.  
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Tabel 1. 2 Hasil Penelitian Papastergiou

 

Sejalan dengan hal ini dalam Munir (2012, hal. 6) juga disebutkan 

bahwa “Computer Technology Research (CTR), menyatakan bahwa orang 

dapat mengingat 80% dari yang dilihat, didengar dan dilakukan 

sekaligus.” Hal ini sesuai dengan pembelajaran dengan menggunakan 

multimedia game yang dapat meningkatkan partisipasi siswa aktif yang 

melakukan kegiatan melihat mendengar dan melakukan sekaligus, 

sehingga multimedia ini akan sangat efektif untuk menjadi alat yang 

lengkap dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan seluruh hasil studi tersebut, penulis meyakini bahwa 

peningkatan pemahaman siswa dapat dilakukan dengan menggunakan 

multimedia pembelajaran berbentuk game dalam inquiry training model. 

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

“Peningkatan Pemahaman Siswa SMK melalui Pemanfaatan Multimedia 

Interaktif Berbentuk Game dalam  Inquiry Training Model”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat 

diidentifikasi beberapa permasalahan yang muncul. Maka, dsimpulkan 

rumusan masalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimana pemanfaatan multimedia interaktif berbentuk game pada 

Inquiry Training Model dapat berpengaruh dalam peningkatan 

pemahaman siswa  SMK pada materi pengalamatan jaringan dan 

subnetting? 

2. Bagaimana respon siswa SMK terhadap pemanfaatan multimedia 

interaktif  berbentuk game pada Inquiry Training Model pada materi 

pengalamatan  jaringan dan subnetting? 

 1.3 Batasan Masalah 

Agar permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini tidak meluas, maka 

masalah dalam penelitian ini perlu dibatasi. Adapun batasan malash dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini dilakukan hanya terbatas pada materi pengalamatan jaringan 

dan subnetting pada mata pelajaran jaringan dasar.  

2. Media pembelajaran yang dikembangkan adalah multimedia interaktif 

berbentuk adventure game. 

3. Program diujikan pada siswa SMK Kelas X yang sedang mempelajari 

mata  pelajaran jaringan dasar. 

4. Penelitian meningkatkan hasil belajar hanya pada aspek kognitif (C1-C3) 

yaitu mengingat, memahami, dan mengaplikasikan. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Mengukur peningkatan pemahaman siswa melalui pemanfaatan 
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multimedia interaktif berbentuk game pada Inquiry Training Model 

terhadap peningkatan pemahaman siswa SMK. 

2. Mengukur respon siswa SMK terhadap pemanfaatan multimedia 

interaktiff berbentuk game pada Inquiry Training Model pada materi 

pengalamatan jaringan dan subnetting 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberi 

manfaat, diantaranya :  

1. Bagi Siswa 

a. Dapat memberikan motivasi belajar dengan suasana baru sehingga 

situasi belajar siswa tidak membosankan. 

b. Dapat memberikan kemudahan untuk siswa dalam memahami 

materi dan mampu memecahkan permasalahan yang diberikan oleh 

guru. 

2. Bagi Guru 

a. Dapat membantu guru dalam mengontrol ketercapaian 

pembelajaran dan mengontrol aktivitas belajar siswa. 

b. Dapat membantu guru memberikan ilustrasi metari pelajaran karena 

disediakan dalam bentuk multimedia interaktif. 

c. Dapat membantu guru dalam pengelolaan kelas karena setiap siswa 

akan konsentrasi pada materi pelajaran dalam bentuk multimedia 

yang digunakan sebagai sarana belajar. 

3. Bagi Sekolah 

a. Dapat dijadikan masukkan untuk digunakan pada mata pelajaran 
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lainnya sebagai penunjang pembelajaran. 

b. Dapat dijadikan motivasi kepada siswa untuk lebih aktif, dan kreatif 

dalam berfikir. 

c. Dapat dijadikan sebagai upaya meningkatkan citra sekolah sebagai 

lembaga pendidikan yang adaptif dengan teknologi. 

4. Bagi Peneliti 

a. Sebagai sarana untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan 

multimedia interatif berbentuk game dalam Inquiry Training Model 

berpengaruh terhadap peningkatan pemahaman siswa. 

b. Sebagai sarana penerapan dan pembuktian atas teori-teori terhadap 

kejadian dilapangan dalam konteks dunia nyata. 

c. Sebagai bahan untuk lebih memahami kegiatan proses belajar 

mengajar dikelas. 

5.  Bagi Peneliti Lain 

a. Sebagai bahan perbandingan terhadap riset yang sedang 

ditekuninya. 

b. Sebagai bahan referensi untuk membuat media pembelajaran yang 

lebih baik. 

1.6 Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa definisi penting dan khusus 

yang perlu dijelaskan secara operasional, meliputi : 

1. Pemahaman adalah kemampuan untuk memahami suatu objek atau 

subjek pembelajaran. Pemahaman bukan hanya sekedar mengingat 

fakta, tetapi berkenaan dengan kemampuan menjelaskan, 
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menerangkan, menafsirkan atau mengungkap makna dari suatu 

konsep. 

2. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu bentuk 

sekolah menengah atas bidang kejuruan 

3. Siswa SMK adalah peserta didik khususnya kelas X yang secara 

kurikulum berhak atas materi ajar jaringan dasar komputer. 

4. Multimedia pembelajaran interaktif adalah paket multimedia 

interaktif di mana di dalamnya terdapat langkah-langkah instruksional 

yang didisain untuk melibatkan pengguna secara aktif di dalam proses 

pembelajaran. 

5. Multimedia interaktif berbentuk game adalah media pembelajaran 

yang dikembangkan dengan model game yaitu game yang bertujuan 

menemukan tujuan yang telah ditetapkan setelah melewati berbagai 

aksi dan petualangan. Game ini membantu mengasah keterampilan 

dan kemampuan berpikir dalam menyelesaikan permainan. 

6. Jaringan Dasar Komputer adalah salah satu mata pelajaran wajib 

dasar program keahlianTeknik Komputer dan Jaringan (TKJ) yang 

dirumuskan berdasarkan silabus, dan rencana pengembangan 

pembelajaran. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistem penulisan berperan sebagai pedoman penulis agar dalam 

penulisan lebih terstruktur dan sistematis untuk mencapai tujuan akhir dari 

penelitian. Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, yakni sebagai 

berikut : 
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1. BAB 1 PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan 

 masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

definisi  operasional dan sistematika penulisan. 

2. BAB 2 KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini membahas tentang tinjauan teori-teori yang relevan 

dengan  kajian penelitian dan hal-hal lain yang mendukung 

penelitian sebagai dasar penyusunan skripsi ini. 

3. BAB 3 METODE PENELITIAN 

Pada bab ini membahas tentang alur penelitian berdasarkan latar 

belakang  masalah dimulai dari metode penelitian yang digunakan, 

instrumen penelitian, tahapan pengumpulan data, langkah analisis 

hingga kesimpulan. 

4. BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai  peningkatan pemahaman siswa smk melalui 

pemanfaatan multimedia interaktif berbentuk game pada Inquiry 

Training Model. 

5. BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini membahas simpulan, goal dari seluruh tahap 

penelitian dan rekomendasi dari hasil penelitian. 

 

 


