
 

Rafaini Milati, 2017 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI SISWA DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH DENGAN 
PENGGUNAAN MEDIA MIND MAP (PTK:XI MIPA MAS YPIA CIKERIS PURWAKARTA) 
Universitas Pendidikan Indonesia|repository.upi.edu|perpustakaan.upi.edu 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Hasil dari observasi yang peneliti lakukan, permasalahan pembelajaran 

sejarah yang ditemukan di kelas XI MIPA Madrasah Aliyah Yayasan Pendidikan 

Islam Assyafe‟iyah (MA YPIA) Cikeris, Purwakarta, ialah mengenai 

keterampilan komunikasi siswa yang belum optimal. Keterampilan komunikasi 

yang baik belum terlihat pada sebagian besar siswa, hal itu terlihat dalam kegiatan 

presentasi yang sedang berlangsung. Hal ini terindikasi dari beberapa hal yang 

terjadi ketika kegiatan presentasi berlangsung.  

Pertama, presentator dari awal sampai akhir presentasi membaca buku 

sehingga tidak melakukan interaksi atau sekadar kontak mata dengan audiensnya. 

Presentasi yang dilakukan hanya sebatas membacakan apa yang ada dalam buku 

catatan. Momen dimana presentator mendongakkan kepalanya untuk melihat 

audiens adalah ketika menunjukkan gambar yang berhubungan dengan materi 

yang sedang mereka bawakan, ketika membuka-menutup presentasi, dan ketika 

mempersilakan audiens untuk bertanya.  

Kedua, sebagian besar siswa yang menjadi audiens tidak memperhatikan 

presentator yang sedang melakukan presentasi di hadapan kelas. Hanya dua 

sampai empat orang saja yang memperhatikan betul-betul. Menurut wawancara 

peneliti dengan beberapa siswa yang menjadi audiens, terutama yang terlihat oleh 

penelitia tidak menyimak ketika presentasi, mereka tidak memperhatikan 

presentator dengan alasan presentasinya kurang menarik. Jika hanya membacakan 

buku di hadapan kelas, sebenarnya mereka pun bisa membaca sendiri. Selain itu 

media gambar di atas kertas karton kurang efektif untuk memberikan gambaran 

mengenai materi yangn tengah dijelaskan. Hanya siswa di bagian depan saja yang 

dapat melihat, sedangkan dari bangku ke dua hingga seterusnya, media kurang 

dapat terlihat. Para siswa yang tidak memperhatikan presentasi sibuk dengan 

pekerjaan mereka sendiri, salah satu yang banyak dilakukan ialah mempersiapkan 

bahan presentasi masing-masing. Selain itu, ada pula siswa yang terlihat tidak 
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bersemangat, meletakkan kepala di atas meja, atau sekadar memainkan sesuatu 

sebagai penawar kebosanan mereka mengikuti kegiatan presentasi. 

Ketiga, pada saat sesi tanya jawab, para siswa yang bertanya terlihat 

menanyakan sesuatu yang sebenarnya jawabannya terdapat dalam buku yang 

mereka pegang. Kegiatan diskusi masih menjadi ajang bagi para siswa untuk 

mendapatkan poin tambahan, tidak lebih dari itu. Siswa tidak menanyakan sesuatu 

yang memang membuatnya tidak mengerti.  

Fenomena seperti ini pada akhirnya menjadikan kegiatan presentasi menjadi 

kurang efektif. Kegiatan presentasi yang tidak efektif tersebut diperkirakan 

merupakan indikasi dari kurang mampunya siswa memahami gambaran umum 

dari materi serta kurang mampunya siswa mengingat dan menguasai materi yang 

akan disampaikan, sehingga hal tersebut berdampak pula pada kurang optimalnya 

kemampuan komunikasi siswa dalam menyampaikan gagasan. Selain itu hal ini 

dikarenakan siswa kurang mampu untuk mengolah informasi yang didapatnya 

dari buku, setelah mendapatkan bahan untuk presentasi, siswa kemudian hanya 

membacakan ulang dalam kegiatan presentasi tanpa terlebih dahulu dipastikan 

kebenarannya apakah sesuai dengan data dan fakta dan tanpa melalui tahap 

komparasi dengan sumber yang lain yang terkait. Hal tersebut tentu menjadi 

bertolak belakang dengan tujuan diadakannya kegiatan presentasi yang pada 

dasarnya adalah untuk mempermudah siswa dalam memahami materi yang 

banyak. Pertukaran informasi antar siswa menjadi tidak terealisasi dengan baik 

dan tidak membuahkan pemahaman kepada setiap siswa seperti yang diharapkan 

ketika perencanaan, bahkan bisa sampai berdampak pada ketidaktercapaian tujuan 

pembelajaran secara keseluruhan.  

Peneliti melihat bahwa permasalahan terkait keterampilan komunikasi siswa 

dalam pembelajaran merupakan salah satu hal yang cukup krusial. Proses 

pemindahan informasi dalam pembelajaran tidak akan terwujud tanpa kegiatan 

berkomunikasi. Apalagi jika melihat pernyataan Naim (2011, hlm. 27) yang 

mengatakan bahwa kegiatan pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses 

komunikasi. Hal tersebut jelas memperlihatkan bahwa keterampilan komunikasi 

merupakan salah satu hal utama yang penting dimiliki siswa untuk mencapai 

tujuan dari pembelajaran. Mengingat pula bahwa salah satu kompetensi yang 
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harus dicapai oleh siswa SMA dalam pembelajaran sejarah ialah berkomunikasi 

dengan baik (Hasan, 2012, hlm. 162). Dalam keterampilan berkomunikasi pun 

tersirat tiga muatan penting, yaitu muatan pengetahuan, keterampilan dan sikap 

siswa.  

Dewasa ini merupakan zaman dengan penggunaan teknologi cukup tinggi, 

tentu banyak sarana yang memungkinkan untuk terjalinnya suatu komunikasi 

sekalipun terhalang oleh ruang dan waktu. Namun disini peneliti akan membatasi 

hanya pada komunikasi verbal saja, komunikasi yang digunakan oleh orang-orang 

yang berada dalam satu ruangan kelas yang sama, dan lebih spesifik lagi 

mengenai keterampilan berkomunikasi antarsiswa, yaitu mengenai proses 

penyebaran dan pertukaran informasi dari satu siswa kepada siswa lainnya dalam 

kegiatan pembelajaran. Sebagaimana yang dipaparkan dalam Lampiran 

Permendikbud No. 103 tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar 

dan Pendidikan Menengah (2014, hlm. 12), bahwa pembelajaran juga berarti 

proses komunikasi antara satu siswa dengan siswa lainnya, bukan hanya terbatas 

pada komunikasi antara siswa dengan guru. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Rusman (2012, hlm. 389) mengartikan 

komunikasi dalam pembelajaran sebagai “salah satu keterampilan yang berkaitan 

dengan kemampuan siswa dalam menyampaikan laporan, gagasan, dan ide, 

menggambarkan hasil pengamatan secara visual dengan menyajikan hasil-hasil 

pengamatan dan penelitiannya dalam bentuk lisan dan tulisan”. Ketika siswa 

dapat menyampaikan sesuatu dengan baik di hadapan siswa lain di kelasnya, 

maka akan memunculkan efek baik lain, yaitu siswa tersebut akan mendapat 

perhatian dari siswa lainnya karena penyampaiannya yang menarik untuk disimak, 

sehingga akan tercipta suatu penyampaian informasi yang efektif. Hal ini 

sekaligus mengantarkan kita pada pengertian komunikasi dalam pembelajaran 

yang lebih luas lagi, bukan hanya sebatas ketika siswa menyampaikan gagasan 

saja melainkan juga ketika siswa dapat menghargai siswa lain yang sedang tampil 

dengan cara menyimak dengan baik.  

Terlatihnya keterampilan berkomunikasi yang baik akan mendorong 

terciptanya proses komunikasi yang efektif, yang secara moral mencerminkan 

makna dari Golden Rule, “perlakukanlah orang lain sebagaimana engkau 
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memperlakukan dirimu sendiri” (Lickona, 2013, hlm. 70), juga menggambarkan 

terlaksananya nilai yang tersirat dalam nasihat lama, bahwa jika ingin dihargai 

orang lain, maka hargailah orang lain terlebih dahulu. Hal ini berkaitan pula 

dengan makna belajar yang pada hakikatnya adalah berubahnya perilaku 

seseorang ke arah yang lebih baik. Agus Mulyana dalam pengantarnya pada buku 

Hamid Hasan yang berjudul Pendidikan Sejarah Indonesia (2012, hlm. iv), 

menekankan bahwa pada hakikatnya pendidikan merupakan sebuah proses 

berubahnya tingkah laku ke arah yang lebih baik.  Gagne (1984) pun 

mengemukakan hal senada dalam bukunya Dahar (2011, hlm. 2), bahwa belajar 

berarti “suatu proses di mana suatu organisasi berubah perilakunya sebagai akibat 

dari pengalaman”.  

Boleh dikatakan bahwa belajar bukan hanya berbicara mengenai aspek 

pengetahuan dan keterampilan saja, namun aspek sikap pun termasuk di 

dalamnya. Hal ini sesuai dengan sistem penilaian pada Kurikulum 2013 yang 

melihat pada perkembangan ketiga aspek tersebut, seperti yang dinyatakan dalam 

Lampiran Permendikbud RI nomor 104 tahun 2014 tentang Penilaian Hasil 

Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. 

Pengertian hasil belajar oleh pendidik menurut lampiran tersebut ialah “proses 

pengumpulan informasi/bukti tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam 

kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan 

kompetensi keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis, selama 

dan setelah proses pembelajaran” (Mendikbud, 2014, hlm.  3).  

Berkembangnya keterampilan berkomunikasi siswa, selain akan menunjang 

siswa dalam pembelajaran di kelas, juga akan berguna ketika siswa melakukan 

perannya sebagai anggota dalam masyarakat. Ilmu Sosial di Sekolah Menengah 

Akhir yang di dalamnya termasuk juga Mata Pelajaran Sejarah, salah satu 

tujuannya ialah terkait tujuan kepribadian umum, artinya “membina peserta didik 

menjadi anggota masyarakat yang dikehendaki bangsa dan masyarakatnya” 

(Hasan, 1995, hlm. 12). Senada dengan itu, sekolah pun pada hakikatnya adalah 

tempat untuk mempersiapkan siswa sebelum terjun langsung ke dalam 

masyarakat, baik itu dari segi wawasan, keterampilan, maupun sikap. 

Sebagaimana amanat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa “Sekolah 
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merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar 

terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke 

masyarakat…”. John Dewey pun (dalam Jones & Jones, 2012, hlm. 107) pernah 

menekankan, bahwa “kehidupan dalam kelas harus merupakan cermin dari proses 

siswa yang akan berhadapan dengan masyarakat. Tujuan sekolah adalah untuk 

menciptakan siswa dengan keahlian yang akan memungkinkan mereka 

menciptakan situasi kehidupan yang lebih baik”. Sekolah akan lebih baik jika 

dapat memaksimalkan perannya sebagai sarana pelatihan keterampilan-

keterampilan sosial bagi siswa, tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan 

saja (Supriatna, 2007, hlm. 130).  

Para orang tua pun memasukkan anak-anak mereka ke sekolah bukan 

semata bertujuan agar anaknya menguasai disiplin ilmu tertentu, melainkan agar 

anaknya belajar bersosialisasi dengan baik dan benar, agar anaknya tahu 

bagaimana seharusnya bersikap terhadap orang lain. Berdasarkan suatu penelitian 

yang dilakukan oleh Reyes, Scribner, dan Scribner (1999, hlm. 37 dalam Jones & 

Jones, 2012, hlm. 107) “menemukan bahwa kepedulian orang tua tidak hanya 

pada soal seberapa baiknya prestasi akademik siswa, tetapi juga aktif mendidik 

nilai-nilai respek, hormat, kerja sama, berperilaku baik dan tanggung jawab anak-

anak mereka”. Lickona (2013, hlm. 74) menegaskan bahwa sikap hormat dan 

bertanggungjawab, yang tersirat dalam kegiatan komunikasi yang efektif, 

merupakan dua nilai moral dasar yang harus diajarkan di sekolah. 

Keterampilan komunikasi dalam pembelajaran sejarah tentu erat kaitannya 

dengan kemampuan siswa untuk menyajikan suatu informasi yang berdasarkan 

pada data dan fakta. Modal untuk melakukan presentasi di kelas yang berangkat 

dari kesesuaian dengan data dan fakta diharapkan dapat diaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari siswa, sehingga tidak akan terjadi miss komunikasi atau 

kesalahpahaman. Siswa akan belajar untuk memastikan kebenaran suatu informasi 

yang diterimanya. Hal ini begitu erat kaitannya dengan fenomena yang mewabah 

belakangan ini dimana tengah maraknya pesan berantai melalui media sosial yang 

dikirim dari satu akun ke akun lainnya sampai menyebar luas. Jika siswa tidak 

pandai dalam mengolah suatu informasi yang diterimanya melalui media sosial 

tersebut, maka pesan-pesan yang belum tentu kebenarannya akan disebarluaskan 
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begitu saja tanpa memastikan apakah itu sesuai dengan data dan fakta yang ada. 

Inilah yang menjadi penyebab banyaknya kabar hoax yang tersebar di kalangan 

pengguna media sosial akhir-akhir ini. Tentu bukan hanya di kalangan pengguna 

media sosial, untuk memastikan apakah suatu informasi yang diterima 

berdasarkan pada data dan fakta pun harus disadari oleh seluruh kalangan 

masyarakat, termasuk di dalam miniatur masyarakat kecil di dalam lingkungan 

kelas. Hal itu akan meminimalisir timbulnya kesalahpahaman yang dapat 

mengancam keharmonisan dalam berinteraksi antar anggota masyarakat. 

Salah satu langkah yang dinilai strategis dalam penciptaan suasana 

pembelajaran yang ditunjang oleh kegiatan komunikasi yang baik ialah dengan 

menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan salah satu 

sarana yang memungkinkan terciptanya suatu komunikasi yang efektif dalam 

pembelajaran. Mengingat pula bahwa secara umum kata „media‟ digunakan untuk 

menunjukkan alat komunikasi (Rumampuk, 1988, hlm. 3). Media merupakan 

perantara dalam menyampaikan pesan dari komunikator (penyampai pesan) 

kepada komunikan (penerima pesan), sehingga dapat dilihat betapa pentingnya 

peranan media dalam proses komunikasi. Berkenaan dengan hal tersebut Daryanto 

(2011, hlm. 4) mengatakan bahwa “media pembelajaran merupakan sarana 

pelantara dalam proses pembelajaran”. 

Media pembelajaran yang tepat dalam upaya meningkatkan kemampuan 

komunikasi siswa ialah Mind Map. Mind Map merupakan cara pencatatan 

sederhana yang hanya memasukkan kata-kata kunci saja, gagasan utama atau 

judul disimpan di bagian tengah, lalu gagasan utama tersebut memiliki cabang-

cabang yang agak melengkung, berwarna-warni dan disertai beberapa gambar 

yang sesuai dengan ide agar mudah diingat serta dipahami. Bentuknya 

menyerupai penggambaran neuron pada sel otak manusia yang berpusat di tengah 

dan memiliki cabang-cabang yang berkaitan (Saleh, 2008, hlm. 69). Pembuatan 

Mind Map cukup sederhana, yaitu dapat dibuat di kertas dengan cara manual, 

selain itu dapat pula menggunakan aplikasi Mind Map
® 

yang menyediakan 

tamplate untuk membuat Mind Map sehingga pengerjaannya lebih sederhana lagi. 

Meski pada awalnya Mind Map adalah sebuah bentuk catatan, namun jika dibuat 
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dalam skala lebih besar  Mind Map dapat sekaligus dijadikan sebagai media 

presentasi. 

Dua penelitian terdahulu mengenai penggunaan media Mind Map telah 

membuktikan bahwa penerapan media Mind Map dalam kegiatan pembelajaran 

dapat membantu meningkatkan keterampilan komunikasi siswa (Faelasofi, dkk., 

2015; Marcelina, dkk., tt). Aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, akan 

tercakup dalam penerapan media Mind Mind sebagai usaha untuk meningkatkan 

keterampilan komunikasi siswa dalam pembelajaran sejarah. Tony Buzan, sebagai 

ahli psikologi asal Inggris yang merupakan ilmuwan pengembang Mind Map 

mengatakan, bahwa Mind Map dapat membantu seseorang dalam melakukan 

komunikasi (Buzan, 2009, hlm. 6). Kaitan media Mind Map dengan membantu 

meningkatkan kemampuan komunikasi siswa ialah, pertama, dengan 

menggunakan Mind Map, komunikator dalam hal ini siswa yang melakukan 

presentasi akan lebih mudah mengingat dan memahami apa yang akan dia 

sampaikan, sehingga siswa tidak akan terpaku membaca teks dan akan melakukan 

minimal kontak mata dengan siswa lainnya. Penggunaan Mind Map dapat 

membantu siswa mengingat kembali gagasan apa yang akan disampaikan ketika 

presentasi, sekalipun siswa tengah berada pada situasi yang menegangkan di 

depan kelas. Buzan (2009, hlm. xvi) menyatakan bahwa penggunanaan Mind Map 

dapat mempermudah untuk “mengingat informasi dan mengingatnya kembali 

ketika berada dalam tekanan”. Karena kunci keberhasilan siswa dalam 

menyampaikan gagasan di depan kelas ialah sejauh mana siswa tersebut dapat 

mengingat dan memahami apa yang akan disampaikannya.  

Kedua, siswa lain yang merupakan audiens akan lebih tertarik untuk 

memperhatikan presentator, selain itu tampilan Mind Map pun akan menjadi hal 

lain yang menjadi daya tarik dalam presentasi. Hal itu dikarenakan pembuatan 

Mind Map menggunakan kaidah-kaidah yang dapat menstimulus otak untuk aktif 

dan tidak membosankan bagi penglihatan (Buzan, 2009, hlm. 15-16). Bahkan 

Buzan dalam bukunya yang berjudul Buku Pintar Mind Map, mengatakan bahwa 

media Mind Map merupakan alat yang “ramah otak” mengingat Mind Map 

“melibatkan kedua sisi otak karena Mind Map menggunakan gambar, warna dan 
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imajinasi (wilayah otak kanan) bersamaan dengan kata, angka, dan logika 

(wilayah otak kiri)” (Buzan, 2009, hlm. 60). 

Mengembangkan keterampilan komunikasi dengan menggunakan media 

Mind Map –mulai  dari perencanaan membuat Mind Map sampai pada 

menyajikan hasil Mind Map dengan presentasi- akan melibatkan secara langsung 

lima pengalaman belajar dari Scientific Approach dalam Kurikulum 2013, yaitu 

mengamati (observing), menanya (questioning), mengumpulkan informasi 

(experimenting), menalar/mengasosiasi (associating), dan mengomunikasikan 

(communicating). Penggunaan Mind Map pun dapat mengondisikan siswa untuk 

mencapai beberapa kompetensi  yang termuat dalam Kompetensi Inti dan 

Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Sejarah di SMA, seperti menggali, mengolah, 

dan memahami informasi, berkomunikasi dengan baik, menghargai orang lain, 

dan menerapkan apa yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari (Supriatna, 

2007, hlm. 130; Hasan, 2012, hlm. 162). 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan utama adalah mengenai 

“bagaimana meningkatkan kemampuan komunikasi siswa dalam 

pembelajaran sejarah dengan penggunaan media Mind Map?”. Merujuk dari 

latar belakang masalah yang telah dipaparkan, peneliti merumuskan permasalahan 

ke dalam beberapa pertanyaan penelitian berikut: 

1. Bagaimana merencanakan pembelajaran sejarah untuk meningkatkan 

kemampuan komunikasi siswa dengan menggunakan Mind Map di kelas XI 

MIPA MA YPIA Cikeris Purwakarta? 

2. Bagaimana menerapkan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan 

komunikasi siswa dalam pembelajaran sejarah dengan menggunakan media 

Mind Map di kelas XI MIPA MA YPIA Cikeris Purwakarta? 

3. Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala yang muncul dalam 

peningkatkan kemampuan komunikasi siswa dalam pembelajaran sejarah 

dengan menggunakan media Mind Map di kelas XI MIPA MA YPIA 

Cikeris Purwakarta? 
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4. Bagaimana hasil penerapan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan 

komunikasi siswa dalam pembelajaran sejarah dengan menggunakan media 

Mind Map di kelas XI MIPA MA YPIA Cikeris Purwakarta? 
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C. Tujuan Penelitian 

Secara garis besar, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 

menjawab permasalahan penelitian yang berhubungan dengan upaya 

meningkatkan kemampuan komunikasi siswa dalam pembelajaran sejarah dengan 

penggunaan media Mind Map. Namun tujuan yang lebih spesifik dari penelitian 

ini ialah untuk: 

1. memahami cara merencanakan pembelajaran sejarah yang dapat 

meningkatkan kemampuan komunikasi siswa dengan menggunakan media 

Mind Map, 

2. memahami penerapan pembelajaran sejarah yang dapat meningkatkan 

kemampuan komunikasi siswa dengan menggunakan media Mind Map, 

3. mengkaji serta mengatasi kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan 

pembelajaran yang meningkatkan kemampuan komunikasi siswa dengan 

menggunakan media Mind Map, dan 

4. mengetahui hasil dari penerapan pembelajaran sejarah yang meningkatkan 

kemampuan komunikasi siswa dengan media Mind Map. 

 

D. Manfaat/Signifikasi Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat kepada dunia 

pendidikan maupun semua pihak yang memiliki keterkaitan. Adapun manfaat 

yang hendak dicapai oleh peneliti ialah sebagai berikut: 

1. Segi Teoritis 

Dilihat dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

penguatan baru mengenai peningkatan keterampilan komunikasi dalam 

pembelajaran sejarah dengan penggunaan media Mind Map. 

2. Segi Praktis 

Secara praktis, penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat 

bagi semua pihak. Manfaat praktis yang diharapkan terkhusus bagi yang berkaitan 

dengan Mata Pelajaran Sejarah ialah: 

a. dapat menambah wawasan serta keterampilan dalam menerapkan 

media pembelajaran pada kegiatan belajar mengajar di kelas sebagai 

bekal menjadi guru sejarah. 
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b. dapat meningkatkan pemahaman kesejarahan siswa dalam setiap 

proses pembelajaran khususnya dalam pembelajaran sejarah. 

c. dapat memberikan gambaran mengenai media pembelajaran yang 

efektif untuk mencapai suatu tujuan dalam pembelajaran sejarah. 

d. memberikan referensi bagi sekolah dalam mengembangkan berbagai 

macam media yang digunakan untuk meningkatkan mutu dan kualitas 

pembelajaran di sekolah, khususnya dalam pembelajaran sejarah. 

 

E. Struktur Organisasi Penulisan Skripsi 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menyajikan mengenai masalah yang merupakan dasar dari dilakukannya 

penelitian. Sub bab yang ada di dalamnya terdiri dari latar belakang penelitian, 

rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta struktur 

organisasi skripsi. 

 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Dalam bab ini memaparkan kajian pustaka dan landasan teori yang diambil dari 

sumber-sumber yang komprehensif sebagai dasar referensi dalam pelaksanaan 

penelitian. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai metodologi penelitian dengan sub bab yang 

ada di dalamnya terdiri dari metode penelitian, desain penelitian, subjek dan 

lokasi penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, teknik pengumpulan 

data dan analisis data. 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini, diuraikan pembahasan hasil penelitian sebagai jawaban atas 

rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Bab ini terdiri dua sub bab yaitu hasil 

penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian terdiri dari data-data yang peneliti 

dapatkan pada saat melakukan observasi. Pembahasan berisikan analisis dari data-

data yang telah diperoleh. 
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BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini peneliti memaparkan kesimpulan dari hasil temuan penelitian. Selain 

itu, peneliti mengajukan beberapa rekomendasi yang dapat dimanfaatkan dari 

hasil penelitian yang telah dilaksanakan.
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