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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian  

Pembelajaran adalah bagian penting dalam pendidikan yang meliputi proses 

interaksi antara guru dengan siswa sebagai upaya pemberian ilmu pengetahuan 

agar siswa mampu mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilannya 

dengan baik. Menurut R. Gagne (dalam Slameto, 2003, hlm. 13) belajar adalah 

penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh dari instruksi. Instruksi 

yang dimaksud adalah segala arahan yang diberikan guru sebagai fasilitator bagi 

siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Setiap pembelajaran yang dilaksanakan memiliki berbagai macam 

pendukung pembelajaran yang mampu mengontruksi pemahaman siswa. Salah 

satu pendukungnya adalah model pembelajaran. Fisika merupakan pembelajaran 

yang menjadi salah satu yang dianggap sukar oleh siswa. Dengan persepsi 

kesukaran yang terbangun di lapangan berdasarkan hasil studi pendahuluan, maka 

hal tersebut menjadi sebuah masalah yang harus segera diselesaikan. Selayaknya 

pelajaran fisika menjadi mata pelajaran yang menyenangkan karena mengungkap 

berbagai fenomena-fenomena yang dekat dengan kehidupan siswa. Namun karena 

berbagai faktor, fisika menjadi pelajaran yang dianggap memiliki tingkat kesulitan 

yang tinggi. 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan guru mata pelajaran 

fisika pada salah satu SMA Negeri di kota Bandung, ketika pembelajaran 

instruksional berlangsung di kelas, siswa masih belum memiliki kesiapan dalam 

belajar. Hal itu terlihat dari kondisi motivasi mereka saat mengikuti pembelajaran. 

Masih terdapat beberapa siswa yang belum menyadari tujuan dari setiap 

pembelajaran yang mereka ikuti di kelas. Salah satu penyebabnya yaitu pengaruh 

lingkungan siswa yang belum mendukung untuk membentuk perilaku dan sikap 

mereka dalam belajar.  
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Berkaitan dengan hubungan antara guru dan siswa di dalam kelas, 

permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran di sekolah yaitu belum 

maksimalnya hasil belajar yang diperoleh siswa. Pengalaman belajar yang 

dimiliki siswa masih belum mengarah pada keberhasilan belajar yang 

diperlihatkan oleh perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang lebih 

baik. Hal tersebut terjadi karena adanya penggunaan model yang belum efektif 

dalam mencapai tujuan pembelajaran. Padahal model pembelajaran adalah cara 

agar proses pembelajaran dapat dipahami siswa hingga menjadi pengalaman 

belajar yang membangun minat belajar mereka.  

Pembelajaran fisika sangat berhubungan dengan pembiasaan pola pikir logis 

siswa sehingga dapat diaplikasikan untuk menunjang kemampuan kognitif siswa. 

Pembelajaran fisika mampu melatih siswa untuk berpikir dan membangun 

berbagai konsep yang ditemukan di sekitar mereka dengan cara-cara yang logis 

dan dapat dibuktikan. Dengan pembelajaran fisika, siswa dilatih untuk mampu 

mengamati, menganalisis, dan menemukan keterkaitan berbagai fenomena alam 

yang dekat dengan dirinya. Pentingnya hal ini yang menjadikan fisika sebagai 

mata pelajaran yang harus memberikan pengalaman belajar yang variatif dan 

memudahkan siswa dalam memahami materi.   

Berdasarkan hasil studi pendahuluan, materi yang peneliti berikan adalah 

gerak parabola dengan alasan karena materi ini merupakan satu dari beberapa 

materi yang dianggap sulit oleh siswa. Studi pendahuluan dilakukan untuk 

mengetahui sejauh mana pemahaman siswa materi gerak parabola, maka peneliti 

memberikan tes kemampuan kognitif kepada 38 siswa di salah satu SMA yang 

berada di kota Bandung. Berdasarkan hasil tes tersebut, didapatkan hasil bahwa 

dari keseluruhan siswa yang mampu menjawab dalam ranah kognitif C1 adalah 

37,5 %, siswa yang mampu menjawab dalam ranah kognitif C2 adalah 30 %, 

siswa yang mampu menjawab dalam ranah kognitif C3 adalah 12,5 %, siswa yang 

mampu menjawab dalam ranah kognitif C4 adalah 32,5 %.  

Hasil tersebut menunjukan bahwa ranah kognitif C3 merupakan ranah yang 

paling sedikit dikuasai siswa. Dilihat dari keseluruhan, hasil ini menunjukan 

bahwa setiap ranah kognitif siswa di kelas tersebut tidak menunjukkan tingkat 
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pemahaman siswa yang tinggi khususnya tentang gerak parabola. Bahkan dari tes 

kemampuan tersebut, lebih dari setengah dari jumlah keseluruhan siswa yang 

menjadi sampel tidak dapat menguasai ranah kognitif pada materi tersebut.  

Masalah lain yang terlihat dari hasil observasi yang telah dilakukan pada 

mata pelajaran fisika di kelas, diketahui bahwa siswa belum menjadi subyek yang 

dominan pada proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor 

yaitu (1) siswa belum menyukai belajar fisika; (2) model pembelajaran yang 

digunakan guru dalam mengajar belum dapat menarik siswa untuk menyukai 

belajar fisika; (3) guru sering memberikan tugas namun siswa tidak mengerti 

dengan tugas yang diberikan guru; dan (4) guru jarang menugaskan siswa untuk 

menuliskan kembali materi yang dipelajari. 

Data observasi dan tes kemampuan kognitif menunjukkan bahwa 

kemampuan kognitif siswa masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh 

beberapa faktor, diantaranya adalah (1) penerapan strategi pembelajaran yang 

masih monoton, (2) guru tidak melibatkan keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran di kelas, dan (3) kemampuan kognitif siswa belum banyak terlatih. 

Akibatnnya saat proses pembelajaran siswa tampak kurang bersemangat 

mengikuti pelajaran dan seringkali menjadi bosan. Mereka tidak dirangsang untuk 

terlibat secara aktivitas dengan berbagai variasi yang semestinya dilakukan guru 

agar terciptanya suasana belajar yang kondusif, sehingga siswa dapat melibatkan 

diri secara aktivitas dan kreativitas. 

Pada saat pembelajaran berlangsung, siswa diarahkan untuk belajar 

kelompok dengan cara membaca rangkuman materi fisika yang kemudian 

didiskusikan. Seringkali siswa hanya menuliskan apa yang diucapkan dan ditulis 

guru di papan tulis. Akibatnya banyak peserta yang hanya diam ketika guru 

menjelaskan dan memilih untuk menulis hasil pembelajaran dari catatan teman 

sekelasnya, bukan dari hasil pemahaman yang didapatkannya ketika menyimak 

guru dan mempelajari buku teks. Pada akhirnya dengan cara tersebut membuat 

siswa mengalami kesulitan belajar. 

Apabila permasalahan tersebut dibiarkan, maka akan menciptakan 

pembelajaran yang berpusat pada guru (teacher centered) dan siswa akan lebih 



4 
 

 
Herlina Agustina Br. Tobing, 2017 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY YANG DISISIPI STRATEGI WRITING TO 
LEARN TERHADAP KEMAMPUAN KOGNITIF DAN KEMAMPUAN MENULIS SISWA SMA 
PADA MATERI GERAK PARABOLA 
universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

banyak mendengarkan dan tidak mengerti dengan apa yang disampaikan oleh 

guru. Pembelajaran fisika seharusnya siswa mampu membangun pengetahuannya 

sendiri sehingga tidak sekedar hafalan belaka. Fisika harus dibangun dengan 

pemahaman awal siswa yang dikaitkan dengan materi yang digali dan ditemukan 

oleh siswa sendiri. Maka seharusnya pembelajaran ini terbangun dengan 

penyelenggaraan pembelajaran yang berpusat pada siswa (student centered). 

Pemecahan permasalahan ini adalah guru harus memilih model 

pembelajaran yang tepat untuk menciptakan pembelajaran efektif maupun 

bermakna yaitu dengan menerapkan model pembelajaran Discovery. Anitah 

(2009, hlm. 55) menyatakan bahwa, “Belajar penemuan atau discovery learning 

merupakan suatu pembelajaran yang melibatkan siswa dalam pemecahan masalah 

untuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan”. Discovery learning 

merupakan model pembelajaran yang memberikan kesempatan siswa untuk 

menjadi problem solver dari setiap masalah yang diberikan oleh guru. Model ini 

menjadi salah satu cara agar siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran. 

Kemampuan kognitif akan meningkat ketika siswa terlibat secara aktif dalam 

pembelajaran dan menjadi problem solver dari setiap masalah yang diberikan oleh 

guru.  

Pelaksanaan model pembelajaran Discovery Learning diantaranya adalah 

guru menyajikan masalah dengan mengajukan pertanyaan tentang inti masalah, 

siswa berusaha memecahkan dengan cara mengenal masalah (merumuskan 

permasalahan, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisa data 

hasil, dan membuat kesimpulan) serta menyampaikan hasil penelitian dari 

masalah yang diteliti (Arinawati, 2014).  

Selain model, strategi pembelajaran sangat menentukan bagaimana 

efektivitas penyelenggaraan pembelajaran intruksional di kelas. Karena masih 

banyak terdapat siswa yang nilainya berada di bawah rata-rata kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) dalam pembelajaran fisika. Penyelesaian permasalahan 

rendahnya nilai hasil belajar siswa diperlukan strategi pembelajaran yang lebih 

inovatif agar tercipta proses pembelajaran yang efektif.  
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Menurut Sanjaya (2008) strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan 

pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran 

dapat dicapai secara efektif dan efisien. Untuk mengatasi permasalahan yang 

dialami siswa diantaranya ada model pembelajaran discovery yang disisipi dengan 

strategi writing to learn. Model pembelajaran discovery yang disisipi strategi 

writing to learn diharapkan dapat meningkatkan kemampuan koginitif dan 

kemampuan menulis. 

Efektivitas pembelajaran dapat didukung dengan memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menulis apa yang mereka dapat saat pembelajaran 

berlangsung. Strategi writing to learn memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengembangkan potensi dan kompetensi menulis. Keterampilan dalam 

menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang dipelajari oleh siswa 

di sekolah. Melalui keterampilan menulis, siswa dituntut untuk kreatif dan aktif 

dalam berpikir dan beraktivitas sebanyak mungkin menuangkan ide-ide yang 

dimilikinya ke dalam bahasa tulis. Menurut Akhadiah, S. dkk. (1988, hlm. 2), 

menulis merupakan suatu proses, yaitu proses penilaian. Ini berarti dalam 

melakukan kegiatan menulis ada beberapa tahap, yakni tahap prapenulisan, tahap 

penulisan, dan tahap revisi.  

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa menulis merupakan kegiatan yang 

mempunyai tahapan yang secara nyata memberikan pengalaman kepada siswa 

untuk berpikir secara sistematis, kritis dan kreatif dalam memilih susunan kata 

mana yang akan ditulis dan dikembangkan. Kuswari (2010, hlm. 28) 

mengungkapkan menulis merupakan kegiatan yang mengasyikkan bahkan 

menulis bisa disebutkan sebagai kegiatan kreatif yang akan mengantarkan siswa 

menjadi orang yang sukses di bidang karya tulis. Maksud dari pendapat di atas 

yaitu bahwa menulis adalah aktivitas bermanfaat yang mampu memberikan 

kesuksesan jika apa yang ditulis bisa dikonsumsi banyak orang dan dirasakan 

manfaatnya.  

Menurut Semi (2007, hlm. 42), syarat untuk menghasilkan tulisan yang baik 

dalam menulis sebaiknya menguasai tiga keterampilan dasar, yaitu (1) 

keterampilan berbahasa, (2) keterampilan penyajian, dan (3) keterampilan 
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perwajahan. Keterampilan Berbahasa merupakan hal yang penting dikuasai karena 

menulis merupakan suatu kegiatan memindahkan bahasa lisan ke dalam bentuk 

tulisan. 

Keterampilan berbahasa tulis, pada dasarnya sama dengan keterampilan 

dengan berbahasa lisan karena sama-sama berbentuk pencurahan gagasan dengan 

menggunakan lambang bahasa. Keterampilan menggunakan bahasa tulis yang 

dimaksud adalah pemakaian semua unsur bahasa, yaitu: ejaan, kata, ungkapan, 

kalimat, dan pengembangan paragraf. Semua unsur bahasa ini hendaknya 

digunakan dengan tepat dan efektif, yang selalu disesuaikan dengan tujuan, isi dan 

latar belakang pembaca. 

Keterampilan penyajian adalah keterampilan menyusun gagasan sehingga 

memberikan kesan kompak dan rapi antara yang satu bagian dengan bagian yang 

lain memperlihatkan kaitan atau hubungan yang harmonis. Pada umumnya 

penyajian tulisan dapat dibagi dua, yaitu cara deduktif dan cara induktif. Cara 

deduktif artinya penyajian yang dimulai dari penyampaian gagasan pokok 

kemudian ulasan dan penjelasan. Sebaliknya, penyajian secara induktif 

merupakan penyajian yang dimulai dari uraian atau penjelasan kemudian 

disampaiakan dengan cara yang baik. Cara penyajian tulisan sangat penting 

dikuasai. Setiap jenis tulisan harus disampaikan dengan cara yang tepat menurut 

aturan yang berlaku umum. 

Keterampilan perwajahan menurut Semi (2007, hlm. 42) adalah 

keterampilan menata bentuk fisik sebuah tulisan sehingga sebuah tulisan tersebut 

kelihatan rapi dan indah dipandang mata. Dalam keterampilan perwajahan yang 

harus diketahui ialah, (1) penataan tifografi, seperti pemakaian huruf yang 

ukurannya lebih besar, huruf miring, kalimat yang digarisbawahi, dan menata tata 

muka kulit depan; (2) bagaimana memilih format, ukuran, dan jenis kertas yang 

tepat. Kedua hal tersebut sangatlah penting. Dalam menentukan bentuk fisik 

tulisan yang baik dapat dilakukan dengan cara melihat atau berpedoman kepada 

karya tulis seseorang. 

Dapat diketahui bahwa dalam kegiatan menulis sebaiknya menguasai 

keterampilan dasar yaitu keterampilan berbahasa, keterampilan penyajian, dan 
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keterampilan perwajahan. Keterampilan-keterampilan tersebut dapat terlatih oleh 

penerapan strategi pembelajaran writing to learn yang dilaksanakan melalui 

model discovery learning. Model dan strategi ini mampu mendorong 

pembelajaran yang efektif dan membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan 

yang sesuai dengan tujuan instruksional yang hendak dicapai.  

Kemampuan menulis seseorang berpengaruh dalam menyelesaikan 

masalahnya. Oleh karena itu, kemampuan menulis dapat untuk memahami materi 

pembelajaran dan menemukan informasi baru. Berdasarkan masalah-masalah 

yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Penerapan Model Pembelajaran Discovery yang Disisipi Strategi Writing 

To Learn terhadap Kemampuan Kognitif dan Kemampuan Menulis Siswa SMA 

pada Materi Gerak Parabola” di salah satu SMA yang ada di Bandung. Hasil dari 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk permasalahan yang 

terjadi di lapangan demi terwujudnya pembelajaran yang lebih baik.  

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :  

1. Bagaimana peningkatan kemampuan kognitif siswa antara kelas dengan 

model pembelajaran discovery tanpa disisipi strategi writing to learn dan 

kelas dengan model pembelajaran discovery yang disisipi oleh strategi 

writing to learn pada materi gerak parabola? 

2. Bagaimana peningkatan kemampuan menulis siswa yang menggunakan 

model pembelajaran discovery yang disisipi strategi writing to learn? 

3. Bagaimana keefektifan model pembelajaran discovery yang disisipi strategi 

writing to learn dalam meningkatkan kemampuan kognitif siswa 

disbandingkan dengan model pembelajaran discovery tanpa disisipi strategi 

writing to learn? 

4. Bagaimana hubungan antara kualitas menulis dengan peningkatan 

kemampuan kognitif siswa?  

 



8 
 

 
Herlina Agustina Br. Tobing, 2017 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY YANG DISISIPI STRATEGI WRITING TO 
LEARN TERHADAP KEMAMPUAN KOGNITIF DAN KEMAMPUAN MENULIS SISWA SMA 
PADA MATERI GERAK PARABOLA 
universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

C. Batasan Masalah 

Peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut  

1. Penelitian ini akan dilaksanakan model pembelajaran discovery yang 

disisipi strategi writing to learn pada siswa kelas X MIPA semester 1 di 

salah satu SMA kota Bandung 

2. Subjek yang akan dilaksanakan pada penelitian ini adalah siswa kelas X 

MIPA semester 1 di salah satu SMA kota Bandung tahun ajaran 2017/2018. 

3. Kemampuan kognitif yang akan diukur yaitu C1 sampai C4, 

peningkatannya diukur dengan menggunakan N-Gain. 

4. Materi yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah gerak parabola. 

5. Kelas eksperimen menggunakan strategi writting to learn dan kelas kontrol 

tidak menggunakan strategi writing to learn. 

 

D. Definisi Operasional 

Untuk lebih memperjelas bagaimana pengoperasianalan variabel-variabel 

yang terkait, maka dibuatlah definisi operasional berikut ini: 

a. Model pembelajaran discovery yang disisipi strategi writing to learn 

adalah proses pembelajaran yang menjadikan siswa aktif dalam 

menemukan ide atau gagasan dan menuliskan hasil ditemuannya.  

Adapun tahapan dalam pembelajaran yang menerapkan 

pembelajaran discovery ada 6, yakni: 

1. Stimulation (stimulasi/pemberian rangsangan)  

2. Problem statement (pernyataan/ identifikasi masalah) 

3. Data collection (Pengumpulan Data) 

4. Data Processing (Pengolahan Data) 

5. Verification (Pembuktian) 

6. Generalization (menarik kesimpulan/generalisasi) 

Dalam setiap tahapan pembelajaran discovery disisipi strategi 

writing to learn. Setelah seluruh tahapan dalam pembelajaran discovery 

terlaksana, siswa diberikan tugas menulis jurnal sesuai dengan format 
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yang telah ditentukan. Tugas menulis dikumpulkan pada pertemuan 

selanjutnya. Keterlaksanaan model pembelajaran discovery yang disisipi 

strategi writing to learn diukur dengan menggunakan lembar 

keterlaksanaan observasi. 

b. Kemampuan kognitif adalah tingkat kemampuan siswa untuk memahami 

suatu materi pembelajaran, yang diukur melalui tes kognitif berbentuk 

pilihan ganda. Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang 

penelitian ini, tingkat kognitif siswa masih rendah terutama untuk materi 

gerak parabola. Pada materi gerak parabola ini kompetensi dasar yang 

menjadi ranah pengetahuan adalah menganalisis, maka penelitian 

membatasi aspek yang akan diukur yaitu C1 sampai C4. Peningkatan 

kemampuan kognitif berupa peningkatan prestasi siswa dalam ranah 

kognitif yang diukur dengan menggunakan N-gain antara pretest dan 

posttest. 

c. Kemampuan menulis adalah kemampuan yang menghubungkan fakta 

atau informasi suatu ide secara berkaitan dengan kualitas tulisan. 

Kemampuan menulis siswa diukur dengan menjumlahkan setiap skor 

perolehan siswa berdasarkan rubrik penilaian tugas menulis.  

d. Hubungan antara kualitas menulis siswa dengan peningkatan kemampuan 

kognitif dilihat dari skor hasil tugas menulis dan skor prestasi siswa serta 

diukur dengan mengguakan analisis regresi dan korelasi sederhana 

 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Tujuan Umum 

a) Menerapkan model pembelajaran discovery  yang disisipi strategi 

writing to learn terhadap kemampuan kognitif dan kemampuan 

menulis siswa SMA pada materi gerak parabola 

2. Tujuan Khusus 
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a) Memperoleh pengetahuan mengenai peningkatan kemampuan 

kognitif siswa antara kelas dengan model pembelajaran discovery 

tanpa disisipi strategi writing to learn dan kelas dengan model 

pembelajaran discovery yang disisipi oleh strategi writing to learn 

pada materi gerak parabola 

b) Memperoleh pengetahuan mengenai peningkatan kemampuan 

menulis siswa yang menggunakan model pembelajaran discovery 

yang disisipi strategi writing to learn 

c) Memperoleh pengetahuan mengenai keefektifan dari model 

pembelajaran discovery yang disisipi strategi writing to learn 

terhadap kemampuan kognitif dan kemampuan menulis siswa pada 

materi gerak parabola 

d) Memperoleh pengetahuan mengenai hubungan antara kualitas 

menulis dengan peningkatan kemampuan kognitif siswa 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dan menambah informasi tentang strategi writing to 

learn terhadap kemampuan kognitif dan keterampilan berpikir kritis siswa 

pada materi gerak parabola. 

2. Manfaat praktis 

a) Bagi peserta didik 

- Memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan 

berkesan saat menggunakan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran discovery yang disisipi strategi writing to learn 

- Meningkatkan kemampuan kognitif dan kemampuan menulis siswa 

dalam pembelajaran fisika 

b) Bagi guru atau pendidik dapat menjadi inovasi baru dalam kegiatan 

pembelajaran dan memberikan kesempatan untuk lebih kreatif dalam 

kegiatan belajar mengajar 
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c) Bagi sekolah diharapkan menjadi salah satu alternatif dalam 

pencapaian standar kelulusan sehingga dapat meningkatkan prestasi 

sekolah 

d) Bagi guru lain lebih memotivasi diri untuk melakukan peningkatan 

kualitas belajar siswa melalui tindakan kelas 

e) Bagi peneliti, yaitu sebagai calon pendidik mendapat banyak pelajaran 

yang sangat membantu dalam kegiatan belajar mengajar disekolah 

nantinya 

 

G. Sistematika Penelitian  

Untuk mempermudah dalam menulis skripsi, penulis membuat sistematika 

penulisan yang bertujuan menghindari kerancuan dan pengulangan dalam 

pembahasan. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN. Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, 

definisi operasional, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

2. BAB II KAJIAN TEORITIS. Bab ini menguraikan mengenai konsep-

konsep teori dan landasan ilmu pengetahuan yang bersifat penguatan 

kepada konsep penelitian guna menjawab pertanyaan penelitian. Berisi 

mengenai teori-teori, konsep-konsep hasil diskusi ilmiah. 

3. BAB III METODE PENELITIAN. Bab ini terdiri dari desain penelitian, 

populasi dan sampel, instrumen penelitian, hasil uji coba instrumen, 

prosedur penelitian, dan analisi data. 

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini membahas 

hasil penelitian dan pembahasannya 

5. BAB V SIMPULAN DAN SARAN. Bab ini terbagi menjadi dua: Pertama. 

Simpulan, berisi mengenai temuan-temuan selama penelitian melakukan 

penelitian di luar konsep yang diperkirakan dari pernyataan penelitian 

kepada proses verifikasi data / eksekusi karya. Kedua. Saran, berisi 

mengenai hal-hal yang disarankan oleh peneliti dalam menjawab 

pertanyaan peneliti. Saran yang menjadi implikasi terhadap dunia ilmu, 
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sosial, dan bagi peneliti sendiri. Selain itu, dibagian akhir terdapat daftar 

pustaka dan lampiran.   

 


