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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Penggunaan bahasa dewasa ini seringkali menyebabkan sebuah kerusuhan, 

permusuhan, hingga penghilangan nyawa. Hal ini timbul sebagai akibat dari 

peristiwa penggunaan bahasa di dalam media elektronik yang cenderung pada 

opini-opini yang saling menyudutkan salah satu pihak. Akhirnya, terjadilah saling 

lempar opini yang lebih banyak berupa hujatan, hinaan, dan pencemaran nama 

baik. Fenomena itu disebut perang bahasa (Aziz, 2015). 

Media elektronik merupakan wahana realisasi perang bahasa yang di 

dalamnya terjadi pergeseran realisasi dari bahasa lisan ke bahasa lisan yang 

dituliskan di dalam media elektronik. Penggunaan bahasa dalam media elektronik 

sebagai wahana untuk perang bahasa memiliki dampak yang negatif karena 

bahasa dan informasi di media elektronik dapat ditransmisikan dengan sangat 

cepat dan memiliki aksesibilitas yang luas dan berulang (Aziz, 2015). Hal itu 

menyebabkan bahasa yang digunakan dalam perang bahasa sangat cepat sampai 

pada khalayak luas tanpa adanya penyortiran terlebih dahulu sehingga terjadilah 

saling lempar argumen yang menyebabkan berkembang luasnya perang bahasa 

tersebut. 

Fenomena perang bahasa merupakan salah satu wujud dari sebuah tindak 

tutur. Dalam batasannya perang bahasa adalah wujud penggunaan bahasa secara 

sengaja sebagai alat atau senjata oleh seorang penutur untuk kepentingan dirinya 

sendiri maupun kelompoknya (Aziz, 2015). Perang bahasa memiliki tujuan untuk 

menyerang sebuah gagasan, kepercayaan, pikiran, perilaku, kondisi fisik, dan 

kehormatan seseorang maupun sebuah kelompok mitra tutur lain yang dilakukan 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis dari perang bahasa memiliki 

jenis yang baik atau positif dan juga jenis yang bersifat menjelekkan serta 

memiliki dampak negatif. Jenis yang positif di antaranya ialah saran dan kritik. 

Hal itu lumrah kita temukan dalam penggunaan bahasa. Jenis yang negatif dalam 

fenomena perang bahasa di antaranya ialah ejekan, pencemaran nama baik, 
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hasutan, hinaan, dan juga fitnah. Jenis yang kedua ini bisa menyebabkan dampak 

negatif yang luas kepada pengguna bahasa karena menyebabkan perpecahan, 

permusuhan, bahkan peperangan sekalipun. 

Perang bahasa memiliki derajat tertentu dalam penggunaannya. Ada 

perang bahasa yang tersembunyi tanpa rujukan yang pasti; ada penyebutan inisial; 

ada pernyataan ciri-ciri umum maupun ciri-ciri khusus pihak yang dimaksud; ada 

pula yang terang-terangan menunjuk langsung pihak yang dimaksud (Aziz, 2015). 

Ejekan, hinaan, dan bentuk negatif lain dari perang bahasa yang digunakan 

oleh seseorang atau penutur dalam media elektronik seringkali menyebabkan 

dampak negatif yang luas. Contoh dari perang bahasa yang terjadi di dalam media 

elektronik di antaranya ialah saling hina dan saling ejek antarsupporter sepakbola, 

rasisme atau penghinaan kepada ras, suku, agama yang saat ini sedang banyak 

terjadi. Semua hal itu mempunyai dampak langsung kepada masyarakat yang 

menimbulkan perpecahan dalam satu negara, baik itu antarsupporter atau 

antaragama. Saling hina, saling ejek, dan saling mencemarkan nama baik 

seseorang atau sebuah kelompok tertentu juga bisa berujung peperangan dalam 

satu negara. 

Contoh nyata dampak negatif dari perang bahasa di media elektronik pada 

dewasa ini masuk ke dalam berbagai bidang kehidupan. Di dalam bidang olahraga 

sepakbola misalnya, permusuhan antar supporter itu diawali dari saling hina dan 

ejek di media elektronik yang menyebabkan terjadinya efek perlokusi di 

kehidupan nyata. Selain itu, dewasa ini ketegangan antar agama di negeri ini 

dimulai juga dari perang bahasa pada media elektronik. 

Fenomena-fenomena seperti itulah yang harus menjadi perhatian besar 

dalam ranah bahasa karena dampak yang ditimbulkan cukup besar terhadap 

masyarakat. Jikalau hal-hal itu dibiarkan, tidak dapat dipungkiri penggunaan 

media elektronik sebagai wadah perang bahasa akan semakin marak sehingga 

menyebabkan dampak negatif yang luas pada tatanan kehidupan di masyarakat.  

Dalam media sosial terdapat banyak sekali penggunaan ragam bahasa, 

baik bahasa tulis ataupun bahasa lisan yang dituliskan. Media sosial yang banyak 

digunakan dalam penggunaan ragam tulis adalah Twitter. Twitter merupakan 

media sosial dan layanan microblogging, yang memungkinkan pengguna yang 
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aktif membaca dan mengirimkan pesan singkat yang disebut dengan tweets. Pesan 

pada media sosial twitter dibatasi sebanyak 280 karakter dan penggunanya juga 

dapat mengunggah foto atau video pendek. Tweet yang telah di-post pada profil 

tersedia bagi umum atau dapat dikirimkan sebagai pesan langsung kepada orang 

lain. Twitter merupakan salah satu media yang paling populer di dunia.  

Pada penelitian ini peneliti memilih media sosial Twitter sebagai subjek 

penelitian karena media tersebut lebih sederhana dalam penggunaannya. 

Kelebihan Twitter dibanding media sosial lainnya seperti Facebook dan Instagram 

yaitu lebih sederhana, fleksibel dan tanpa batas. Selain itu juga, penggunaan tagar 

dalam Twitter mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan 

masyarakat dan sering kali menjadi sesuatu yang viral. 

Pada media sosial Twitter terdapat fitur untuk mengirimkan pesan atau  

tweet. Banyak  orang yang menggunakan fitur ini sebagai tempat untuk 

menyampaikan berbagai ekspresi mereka yang tidak jarang isinya berbentuk 

makian, hinaan bahkan pencemaran nama baik. Yule (2006, hlm. 81) memaparkan 

bahwa dalam usaha untuk mengungkapkan sesuatu, orang tidak hanya 

menghasilkan tuturan yang mengandung kata-kata dan struktur gramatikal saja, 

tetapi mereka juga memperlihatkan tindakan-tindakan melalui tuturan-tuturan itu. 

Dalam penggunaan tindak tutur dalam media sosial berpacu tidak hanya pada 

pernyataan deskriptifnya saja akan tetapi pada maksud lain yang kadang 

membingungkan. Austin (1962, hlm. 147) menjelaskan bahwa total tindak tutur 

pada situasi tuturan total merupakan satu-satunya fenomena yang pada akhirnya 

kita ikut terlibat menjelaskan. 

Ungkapan hinaan biasanya digunakan dalam keadaan emosi yang tidak 

stabil, biasanya dilatarbelakangi karena ketidaksukaannya kepada orang lain, 

sehingga ia akan berbicara kasar dengan kata-kata yang jelek baik disertai objek 

secara jelas ataupun tidak. Peristiwa ini mengakibatkan penyelewengan makna 

karena makna suatu kata yang diterapkan pada referen (rujukan) yang tidak sesuai 

dengan makna sesungguhnya. Pada pemakaian bahasa di media sosial biasanya 

orang-orang menggunakan bahasa yang bebas tanpa memikirkan dampak dari 

penggunaan bahasanya, menyebabkan banyak penggunaan bahasa yang akhirnya 

berdampak hukum. Dalam menu status di media sosial, orang menggunakannya 
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untuk mengekspresikan apa yang ada dalam dirinya melalui bahasa. Ada yang 

berbentuk ekspresi senang seperti memuji tetapi ada juga yang berbentuk makian, 

hinaan, bahkan pencemaran nama baik. 

Kasus-kasus kebahasaan dewasa ini lebih marak terjadi seperti ujaran 

kebencian, ujaran penghinaan baik kepada simbol negara ataupun simbol agama, 

dan ujaran pencemaran nama baik. Kasus-kasus seperti itu menuai keresahan pada 

nalar publik sehingga pemerintah secara tegas mengeluarkan peraturan hukum, 

salah satunya melalui Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) UU RI No.9/2016 

tentang pembatasan UU nomor 11 tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi 

Elektronik (ITE). Meskipun begitu, ujaran penghinaan tetap marak terjadi di 

berbagai media sosial. 

Pada penelitian ini, peneliti memilih untuk mengkaji dugaan penghinaan 

dan pencemaran nama baik pada cuitan Ade Armando di Twitter berdasarkan 

pertimbangan bahwa tindak tutur penghinaan dan pencemaran nama baik kerap 

kali digunakan dalam tindakan kekerasan verbal. Kekerasan verbal terwujud 

dalam tindakan tutur, seperti memaki, membentak, mengancam, menghujat, 

mengejek, melecehkan, menjelek-jelekkan, mengusir, memfitnah, menghasut, 

membuat orang lain malu, dan menghina (Waristha, 2013). Alasan besar mengapa 

peneliti ingin mengkaji cuitan Ade Armando, karena cuitan-cuitan yang 

dilakukannya kerap kali mengusik nalar publik khususnya netizen. Cuitannya juga 

telah beberapa kali dilaporkan kepada pihak kepolisian karena telah menghina 

juga mencemarkan nama baik, akan tetapi selalu bisa lolos dari hukum. Hal ini 

menjadi sebuah kewajiban ilmiah bagi peneliti untuk dapat membuktikan secara 

ilmiah bahwa cuitan Ade Armando mengandung tindak tutur penghinaan dan 

pencemaran nama baik atau tidak sama sekali dapat dibuktikan melalui kerangka 

kajian Pragmatik. 

Perlu diketahui bahwa sosok Ade Armando ini adalah  seorang dosen yang 

mengajar di Departemen Ilmu Komunikasi Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Indonesia (FISIP UI). Ade terkenal karena cuitan-cuitan nya yang mengandung 

sara dan kerap kali  nyinyir terhadap ulama dan agama. Ia beberapa kali 

dilaporkan karena isu sara dan penistaan agama dari cuitan-cuitannya itu. 
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Representasi yang tidak sesuai dengan kognisi dari sebuah konvensi tidak  

tidak akan menjadi sebuah kontroversi apabila tidak dikomunikasikan pada 

khalayak luas. Akan tetapi, apabila disampaikan bisa akan menjadi sebuah 

kontroversi yang muncul pada intrepetasi-intrepretasi dalam penanggapan 

terhadap representasi tersebut. Salah sau contohnya adalah cuitan Ade Armando 

pada Mei 2015 tentang „Allah‟ yang menimbulkan banyak kontroversi. 

Kategori  tanda yang terdapat pada cuitan Ade Armando adalah simbol 

yang berupa bahasa lisan yang dituliskan. Pada salah satu cuitannya di Twitter, 

Ade menulis, „Allah kan bukan orang Arab. Tentu Allah senang kalau ayat-

ayatNya dibaca dg gaya Minang, Ambon, Cina, Hiphop‟. Sebenarnya sah-sah saja 

Ade memberikan representamen seperti itu, karena memang itu yang ada pada 

kognisi pikiran Ade. Pada tahap representasi, kita tidak bisa memberikan cap 

salah atau benar, atau coba mengubah representasi dia karena objek yang 

dimaksud oleh dia tidak diketahui oleh kita sebagai mitra tutur. 

Akan tetapi, interpretasi-interpretasi yang muncul dalam penafsiran 

representasi cuitan Ade menimbulkan kontroversi yang akhirnya membuat Ade 

beberapa kali dilaporkan atas kasus penistaan agama. Interpretasi-interpretasi itu 

muncul dalam bentuk simbol non-verbal yaitu bahasa yang disampaikan pada 

kolom komentar cuitan itu. 

Contoh interpretasi terhadap cuitan Ade itu disampaikan oleh akun 

bernama @Era Sontoloyo #NoHoax ia memberikan sebuah penafsiran negatif 

yang menganggap bahwa representasi Ade merupakan sebuah pengolokan 

terhadap Tuhan dengan menyampaikan komentar seperti ini, „Jadi setan kok 

bangga sih?? Mengolok-olok AlQuran dan Allah nih >>@adearmando1<< 

@luviku‟. 

Interpretasi itu nantinya akan menjadi sebuah rerpresentasi baru yang akan 

ditafsirkan kembali oleh orang lain yang disebut dengan proses semiosis. 

Interpretasi lain yang muncul senada dengan @Era Sontoloyo #NoHoax yang 

mengecam cuitan dari Ade tersebut, salah satunya dari akun yang bernama 

NZ@NMBenze dengan menulis komentar, „@adearmando1 ANDA DOSEN TAPI 

KOQ GOBLOK YA PAK ??? LULUSAN MANA YA ? UNIV ANTAH BERANTAH 

KAH ??‟. @NMBenze memberikan sebuah interpretasi yang menilai cuitan Ade 

https://twitter.com/adearmando1
https://twitter.com/luviku
https://twitter.com/adearmando1
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merupakan sebuah penghinaan dengan memberikan komentar yang menghujat 

langsung kepada Ade dengan kata yang bernada kasar. 

Banyak cuitan Ade Armando baik di Twitter maupun Facebook yang 

dianggap sebagai penghinaan. Contoh analisis data yang akan peneliti analisis 

yaitu cuitannya pada April 2016 di linimasa Facebook dan Twitternya yang 

menuai kecaman. Isi cuitannya adalah sebagai berikut : 

Twitter 

 

Saya menganggap sunnah dan Hadits tidak bisa dianggap sbg hukum yg harus 

dipatuhi. Ini penjelasan saya... http://fb.me/2EBu037l7  

Facebook 

 

Saya menganggap sunnah dan Hadits tidak bisa dianggap sbg hukum yg harus 

dipatuhi. Ini penjelasan saya http://www.madinaonline.id/…/mengapa-sunnah-

dan-hadits-tid…/ 

Cuitannya Ade Armando pada April 2016 itu dilaporkan ke Bareskrim 

Polri oleh FPI DPD DKI Jakarta, LSM Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang 

Japar), dan seorang warga bernama Michael karena postingannya yang dinilai 

melecehkam hadist. Tidak tanggung-tanggung Ade dijerat dengan Pasal berlapis 

yaitu 27 ayat 3; dan atau 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2; dan atau Pasal 35 juncto 

Pasal 51; dan atau Pasal 4 huruf B angka 1. 

https://t.co/1v5Fcj3p0R
http://www.madinaonline.id/c907-editorial/mengapa-sunnah-dan-hadits-tidak-perlu-dipatuhi-sebagai-hukum/?fbclid=IwAR2qwhdPZyKlmj9HTdl8rRvXy-vPIprsDi7iB2jvfm-ZhOkhim64hA7rgDw
http://www.madinaonline.id/c907-editorial/mengapa-sunnah-dan-hadits-tidak-perlu-dipatuhi-sebagai-hukum/?fbclid=IwAR2qwhdPZyKlmj9HTdl8rRvXy-vPIprsDi7iB2jvfm-ZhOkhim64hA7rgDw
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Pada kasus penggunaan bahasa dan kaitannya dengan hukum diperlukan 

kajian linguistik forensik dalam menjelaskanya. Olsson (2008, hlm.3) 

mengungkapkan bahwa linguistik forensik adalah hubungan antara bahasa, tindak 

kriminal, dan hukum dimana di dalamnya termasuk penegak hukum, masalah 

hukum, perundang-undangan, perselisihan atau proses hukum, bahkan 

perselisihan yang berpotensi melibatkan beberapa pelanggaran hukum yang 

ditujukan untuk mendapatkan penyelesaian hukum. Pada penelitian mengenai 

kasus penggunaan bahasa Ade Armando yang diduga berpotensi berdampak 

hukum akan dikaji menggunakan teori-teori pragmatik yang menjadi pisau 

analisis data tersebut yang meliputi implikatur, daya ilokusi dan felicity conditions 

tuturan. 

 Penelitian mengenai bahasa yang berdampak hukum saat ini marak diteliti 

karena maraknya kasus-kasus bahasa yang akhirnya berdampak pidana. Penelitian 

mengenai bahasa yang berdampak hukum ini telah banyak diteliti sebelumnya 

menggunakan kajian pragmatik maupun kajian linguistik forensik. Penelitian 

pertama meneliti dugaan tindak penghinaan, penipuan dan pencemaran nama baik 

menggunakan analisis pragmatik. Bentuk tuturan penghinaan dan pencemaran 

nama baik bisa berdampak hukum dan menjerat penuturnya. Penelitian tersebut 

dilakukan oleh Andhika Dutha Bachari (2011) berjudul, “Analisis Pragmatik 

Terhadap Tuturan Berdampak Hukum (Studi Kasus Terhadap Laporan Dugaan 

Tindak Penghinaan, Penipuan, dan Pencemaran Nama Baik yang Ditangani 

Satreskrim Polrestabes Bandung)”. Dalam penelitiannya, Bachari 

mengindetifikasi penggunaan bahasa yang terkategorikan sebagai tindak 

penghinaan, pencemaran nama baik dan penipuan. Data kebahasaan yang sedang 

ditangani oleh Satreskrim Polrestabes Bandung itu menjadi dasar bukti bahwa 

tuturan itu memang termasuk dalam tindak penghinaan, penipuan dan pencemaran 

nama baik atau tidak terbukti sebagai tindak tutur yang berdampak hukum. 

Dari penelitian Bachari (2011) tersebut setidaknya dapat diketahui bahwa 

penggunaan bahasa yang diduga sebagai tindak penghinaan, pencemaran nama 

baik dan penipuan dengan adanya pelapor yang merasa dirugikan akan bisa 

dibawa ke ranah hukum dengan adanya pembuktian kebahasaan. Selaras dengan 

hal tersebut Budiawan (2016) melakukan penelitian yang berjudul “Kajian 
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Linguistik Forensik: Kontroversi Tuturan Artis Zaskia Gotik Dalam Kasus 

Penghinaan Lambang Negara”. 

Penelitian ini coba mendeskripsikan ada tidaknya unsur penghinaan 

lambang negara pada tuturan Zaskia Gothik  dan mendeskripsikan apakah tuturan 

tersebut melanggar UU nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan 

lambang negara, serta lagu kebangsaan. Seperti yang diketahui Zaskia merupakan 

aktris dan penyanyi dangdut yang disorot karena tuturannya disinyalir 

mengandung unsur penghinaan terhadap lambang negara Indonesia.  

 Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian dengan 

pendekatan linguistik forensik menarik untuk dikaji sebagai sebuah hal baru yang 

dapat menjadi referensi keilmuan dalam bidang interdispliner antara bahasa 

dengan hukum. Selain itu, terdapat kasus kebahasaan lainnya yang memerlukan 

kajian linguistik forensik karena telah mengusik nalar publik salah satunya adalah 

kasus kebahasaan Ade Armando. Penggunaan bahasa pada tuturan Ade Armando 

di Twitter memerlukan kajian kebasaan secara ilmiah untuk membuktikan apakah 

terdapat unsur penghinaan dan penceraman nama baik atau tidak. 

 Data yang dikaji dari penelitian ini merupakan data yang didapat dari 

media sosial Twitter. Penelitian ini juga menjadi satu bentuk gambaran bahwa 

terdapat aturan yang harus dipatuhi dalam kaitannya dengan penggunaan suatu 

bahasa dalam masyarakat sehingga terdapat bahasa yang memang boleh 

digunakan dan/atau tidak boleh digunakan. 

 

B. Masalah 

Dalam bagian ini akan dijelaskan masalah utama yang menjadi fokus 

penelitian. Penjelasan tersebut meliputi (1) identifikasi masalah; (2) batasan 

masalah; dan (3)  rumusan masalah. 

1. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dari penelitian ini diuraikan seperti di bawah ini. 

1) Terdapat dugaan unsur penghinaan dan pencemaran nama baik pada tuturan 

Ade Armando dalam cuitannya di Twitter; 
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2) Unsur penghinaan dan pencemaran nama baik dalam cuitan Ade Armando di 

Twitter dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah dan sesuai dengan 

tinjauan yuridis. 

2. Batasan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian ini akan dibatasi pada 

persoalan berikut ini. 

1) Tuturan ade Armando yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi hanya 

pada cuitannya di Twitter yang diduga sebagai bentuk penghinaan dan 

pencemaran nama baik;  

2) Data tuturan diambil dari akun Twitter Ade Armando yaitu @adearmando1 

pada cuitannya pada rentang waktu 19 Mei  2015 hingga 12 April 2016. 

3) Data tuturan yang digunakan dalam penelitian ini dipilih dengan cara diseleksi 

sesuai dengan kebutuhan. 

4) Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kajian linguistik forensik ini 

menggunakan teori pragmatik sebagai payung utama dengan konsep jenis 

tuturan, implikatur, dan  felicity conditions. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah pada penelitian 

ini sebagai berikut. 

1) Bagaimana implikatur dalam tuturan Ade Armando pada cuitannya di Twitter 

yang diduga sebagai ujaran penghinaan dan pencemaran nama baik? 

2) Bagaimana daya ilokusi Ade Armando pada cuitannya di Twitter yang diduga 

sebagai ujaran penghinaan dan pencemaran nama baik? 

3) Bagaimana tingkat validitas tindak tutur Ade Armando pada cuitannya di 

Twitter yang diduga sebagai penghinaan dan pencemaran  nama baik? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari rumusan masalah penelitian ini akan diuraikan sebagai 

berikut. 

1) Mendekripsikan implikatur dalam tuturan Ade Armando pada cuitannya di 

Twitter yang diduga sebagai ujaran penghinaan dan pencemaran nama baik. 
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2) Mendeskripsikan daya ilokusi Ade Armando pada cuitannya di Twitter yang 

diduga sebagai ujaran penghinaan dan pencemaran nama baik. 

3) Mengukur tingkat validitas tindak tutur Ade Armando pada cuitannya di 

Twitter yang diduga sebagai penghinaan dan pencemaran nama baik. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Manfaat penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat memberikan 

sumbangan analisis bagi perkembangan disiplin ilmu linguistik khususnya pada 

kajian bahasa yang berdampak hukum dengan menggunakan teori pragmatik. 

2. Manfaat Praktis 

Sementara itu, manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini 

ialah sebagai berikut. 

1) Membuktikan secara ilmiah dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik 

pada cuitan Ade Armando di Twitter. 

2) Rujukan secara kebahasaan untuk lembaga hukum dalam memutuskan benar 

dan salahnya dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik dalam tuturan 

Ade Armando. 

3) Menjadi satu bentuk gambaran bahwa terdapat aturan yang harus dipatuhi 

dalam kaitannya dengan penggunaan suatu bahasa dalam masyarakat. 

 

E. Struktur Organisasi Penelitian 

Skripsi ini disusun sistematis dari bab I hingga bab V. Hal ini digunakan 

untuk memudahkan dalam mencapai tujuan awal yang telah direncanakan. Berikut 

ini diuraikan ihwal sistematika penulisan skripsi. 

Pada bab I akan dipaparkan latar belakang masalah penelitian, masalah 

penelitian yang di dalamnya memuat identifikasi masalah, batasan masalah, 

masalah pokok dan pertanyaan penelitian. Setelah itu dilanjutkan dengan tujuan 

penelitian dan manfaat penelitian. 

Pada bab II akan dipaparkan ihwal kajian pustaka yang digunakan dalam 

penelitian ini yang memuat kajian pustaka dan landasan teoretis. Landasan teori 
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dalam hal ini digunakan dalam menganalisis dan menjelaskan fenomena yang ada. 

Sedangkan penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi serta perbandingan 

terhadap penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya. 

Sementara itu, metodologi penelitian yang digunakan akan dipaparkan 

pada bab III. Deskripsi tentang analisis, hasil dan pembahasan akan dipaparkan 

pada bab IV. Terakhir, skripsi ini ditutup dengan bab V yang berisi simpulan, 

saran, dan rekomendasi. 

  


