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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Polisi dalam suatu negara memegang peranan penting bagi penegakan hukum, 
karena polisi merupakan sebuah institusi penegak hukum yang langsung terjun 
dan berada dalam lingkungan masyarakat, sehingga akan bersinggungan langsung 
dengan berbagai macam kultur masyarakat. Untuk melaksanakan tugas 
membentuk masyarakat yang tertib dalam suatu Kamtibnas yang kondusif bukan 
satu tugas yang ringan, Polri harus berhadapan dengan individu yang pada 
dasarnya ingin serba bebas, tetapi terikat pada keharusan untuk patuh dan taat 
dengan penuh kesadaran pada aturan yang berlaku. Disini Polisi memang harus 
bertindak tegas, yang lalu membuka peluang untuk melakukan tindakan keras. 
Namun sebagai Pelindung, Pengayom, dan Pelayanan masyarakat, Polisi harus 
simpatik1. 

 
Polisi dalam hal ini Polisi lalu lintas atau disingkat POLANTAS harus 

senantiasa aktif dalam upaya mengawasi dan mengatur jalannya lalu lintas dijalan 

raya. Banyaknya angka kecelakaan yang terjadi dijalan raya tak ayal membuat 

polisi lalu lintas harus bekerja ekstra keras dalam hal pengaturan lalu lintas di 

jalan raya. Dalam menjalankan tugasnya polisi lalu lintas dituntut untuk harus 

berperan aktif dalam kaitannya menciptakan lalu lintas yang aman dan nyaman 

bagi para pengguna kendaraan bermotor. 

Lalu lintas merupakan proses yang terjadi di jalan raya. Adanya jalan raya 

merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia dan sarana untuk memenuhi 

                                                 
       1 Kurniawan,Agung Cahyadi (00400033), Kinerja polri dalam menindaklanjuti laporan 

Masyarakat Tentang  Tindak Pidana Perjudian (studi Polres Batu), Skripsi, Malang, 2005, Hal.1 
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kebutuhan dasar lainya. Berbagai aktifitas lalu lintas yang terjadi di jalan raya tak 

terlepas dari peran dan kewajiban yang diemban oleh penegak hukum dalam hal 

ini Polisi untuk menegakkan keadilan . Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 14 ayat 

(1) huruf b2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik 

Indonesia. 

Dalam hal bertindak untuk melaksanakan tugas seperti yang diamanatkan oleh 

pasal 14 ayat (1) b diatas maka polisi harus memiliki dasar hukum untuk menjadi 

acuan dalam hal bertindak demi kepentingan umum berdasar peniliaan atau bisa 

disebut dengan istilah diskresi. Diskresi yang bisa diartikan sebaga suatu sikap 

penegak hukum dalam hal  pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah 

yang dihadapi. Tentunya disini polisi melakukan diskresi dengan tetap berpegang 

teguh pada peraturan, walaupun ada diskresi yang memungkinkan tanpa 

berpegang pada peraturan karena belum ada peraturannya. Rumusan kewenangan 

dikresi ini diatur didalam pasal 18 ayat (1)3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 

Tentang  Kepolisian Republik Indonesia. 

Didalam melaksakan tugas di lapangan, tentunya polisi lalu lintas menghadapi 

berbagai kendala – kendala dalam melaksanakan fungsi sebagai pengatur lalu 

lintas. Salah satunya masalah mengenai penggunaan alat komunikasi hand phone 

                                                 
2 Pasal 14 ayat (1) b ” menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, 
dan kelancaran lalu lintas di jalan”. Rumusan pasal ini diadobsi dari rumusan pasal 14 ayat (1) 
huruf e Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 yang memberikan dasar hukum bagi 
penyelenggaraan fungsi teknis lalu lintas, penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas, registrasi 
dan identifikasi penegemudi dan kendaraan bermotor serta pengkajian masalah lalu lintas. 
3 Pasal 18 ayat (1) ” Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia 
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. 
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(HP) oleh pengendara sepeda motor pada saat berkendara. Penggunaan alat 

komunikasi hand phone (HP) pada waktu berkendara sangatlah berbahaya jika 

kegiatan tersebut tidak segera dihentikan. Disamping itu, kegiatan ini juga 

merugikan pengguna jalan yang lain. Mungkin pengendara yang memakai hand 

phone (HP) ini tidak terganggu tapi bagi pengguna jalan yang lain sangatlah 

mengganggu. Banyak kasus kecelakaan lalu lintas dikarenakan ”berkomukasi 

menggunakan hand phone (HP) pada saat berkendara”. Hal ini sangat ironis 

karena masyarakat sekarang lebih mementingkan kepentingan pribadi dibanding 

kepentingan umum. 

Memang penggunaan hand phone saat berkendara secara spesifik tidak diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tapi pengendara (yang 
menggunakan ponsel) bisa terkena pasal 106 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 
Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Didalam pasal 106 ayat (1) yang 
berbunyi ” Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib 
mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”.  Di bagian 
penjelasan pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan 
bahwa yang dimaksud dengan ’penuh konsentrasi’ adalah setiap orang yang 
mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu 
perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau 
menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum 
minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi 
kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan. 4. 

 
Sebagai sanksinya didalam pasal  283 sudah dijelaskan bahwa “Setiap orang 

yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan 

melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang 

mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 
                                                 
        4 Penjelasan pasal 106 ayat (1) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan  
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3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh 

ribu rupiah).”. 

Tercatat sedikitnya 4 peristiwa kecelakaan terjadi setiap harinya dan 3 sampai 

4 orang tewas yang rata-rata disebabkan oleh kelalaian pengendara bermotor itu 

sendiri. Banyak kasus yang terjadi dimasyarakat diantaranya kecelakaan lalu 

lintas yang disebabkan oleh pengendara bermotor menggunakan ponsel pada saat 

berkendara. Kasus ini terjadi di Jl. Raya Sintang-Pontianak Km 38, Dusun 

Mengkurai Desa Lengkenat Kecamatan Sepauk. Korban yang bernama Budi 

Haryadi tewas seketika dikarenakan menabrak truk bernopol KB 9047 SA yang 

dikendarai Imam Hermawan (32). Dalam kasus ini, saksi mata melihat bahwa 

pada saat sebelum kejadian tangan kanan korban sedang memegang setang, 

sementara tangan kiri memegang HP5. Menggunakan telepon genggam saat 

berkendara bisa jadi sama bahayanya dengan mengemudi dibawah pengaruh 

alkohol. Secara umum, penelitian yang dilakukan oleh Carnegie Mellon 

University menemukan bahwa mengemudi dibawah pengaruh alkohol dan 

berbicara dengan telepon genggam sama-sama memicu kecelakaan6. 

Meningkatnya angka kecelakaan yang diakibatkan karena penggunaan hand 

phone (HP) saat berkendara membuat polisi lalu lintas harus segera bertindak 

cepat untuk mentertibkan para pengguna hand phone HP tersebut. Tentunya pihak 

                                                 
5 Harian Pontianak, Pacu Motor Sambil Berponsel, Tewas Tabrakan, http:// 
www.tribunpontianak.co.id, 31-3-2010,  
6 jangan-menelpon-saat-berkendara , Jangan menelpon saat berkendara, Posted by shiro in      
Forensik, handphone on 03 8th, 2008, http://shirogadget.com/, 22-4-2010  
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kepolisian khususnya polisi lalu lintas harus segera berupaya untuk bertindak 

aktif dalam mentertibkan pengemudi sepeda motor yang menggunakan  Hand 

Phone (HP). Dalam hal mengatasi problematika tersebut pihak kepolisian 

melakukan tindakan. Ada 2 tindakan yang harus dilakukan yaitu dengan cara 

preventif dan represif. Preventif adalah sebuah tindakan yang dilakukan sebelum 

adanya kejadian atau dengan kata lain tindakan pencegahan sebelum timbulnya 

suatu peristiwa. Selain itu tindakan represif adalah tindakan yang dilakukan 

setelah timbulnya suatu peristiwa . 

Berangkat dari pemikiran Friedman, bekerjanya hukum itu tergantung pada 
kekuatan-kekuatan social didalam masyarakat yang secara populer disebut 
sebagai budaya hukum (legal culture). Membicarakan mengenai hukum maka 
kita dapat melihat kepada faktor-faktor (interchange), yang menyatakan titik tolak 
pemahaman terhadap hukum tidak sekedar sebagai suatu ”rumusan Perundang-
Undangan” hukum hendaknya dilihat sebagai suatu gejala yang diamati didalam 
masyarakat antara lain melalui tingkah laku masyarakat yang sama titik perhatian 
harus ditujukan kepada hubungan antra hukum dengan faktor-faktor non-hukum 
lainnya terutama faktor-faktor nilai dan sikap serta pendangan masyarakat, yang 
selanjutnya disebut dengan kultur hukum, dan ini merupakan batas pembeda 
adanya perbedaan penegakan hukum antara masyarakat yang satu dengan 
masyarakat yang lainnya. Hukum bergerak diantara dua dunia yang berbeda, baik 
dunia nilai maupun dunia sehari-hari, dan akibatnya sering terjadi ketegangan 
disaat hukum diterapkan, ketika hukum yang syarat nilai-nilai itu hendak 
diterapkan, maka harus berhadapan dengan berbagai macam faktor-faktor yang 
mempengaruhi dari lingkungan sekitarnya7.  

 
 Adanya komponen-komponen yang terkandung dalam hukum yaitu 8: 

a. Komponen struktur 

b. Komponen substansi 

                                                 
7 Ardwita sari tueka (06400196), Penyelasaian Konflik Penyerobotan Hak Milik Atas Tanah Oleh 
Masyarakat Adat (Studi di Kota Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua, Proposal Penulisan 
Hukum, Hal. 5-7, 2009 
8 ibid. Hal.7-8 
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c. Komponen hukum bersifat kultur 

 Seseorang yang menggunakan hukum dan patuh atau tidaknya terhadap 

hukum sangat tergantung pada kultur hukumnya, dapat dikatakan kultur hukum 

seseorang dari lapisan bawah akan berbeda dengan mereka yang berada dilapisan 

atas. Demikian pemikiran pengusaha, pemikiran seorang pegawai negeri, 

pemikiran petani, pemikiran rakyat kecil, pemikiran laki-laki dan perempuan pasti 

akan berbeda dalam menggunakan hukum. 

Pelanggaran hukum merupakan penodaan aturan yang ada ditengah 

mesyarakat, ketidakpatuhan hukum selalu berakar pada egoisme yang hendak 

dicapai tetapi tidak dapat terwujud oleh aparatur hukum dan Negara sehingga 

masyarakat baik dalam minoritas maupun mayoritas berusaha meraih apa yang 

diinginkan bagi kaumnya, sehingga norma-norma hukum tidak lagi diindahkan 

dan ini selalu menjadi penyakit sosial masyarakat akhir-akhir ini karena selalu 

benar. 

Sebagai masyarakat tentunya harus peka terhadap adanya peraturan lalu lintas 

khususnya yang mengatur tentang bahaya yang timbul akibat berkendara 

menggunakan hand phone (HP) karena sesuai asas bahwa setiap masyarakat 

dianggap tahu hukum. Namun kenyataan yang terjadi masih saja ada pengguna 

jalan khususnya pengemudi sepeda motor yang menggunakan hand phone (HP) 

saat berkendara dijalan. Tentunya hal ini sangat bersinggungan dengan Undang-

undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
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Khususnya pasal 106 ayat (1)9 tesebut. Tentunya polisi sebagai penegak hukum 

yang diberi kewenangan oleh undang-undang wajib untuk melaksanakan tugasnya 

tersebut dengan sebaik-baiknya khususnya dalam menindak setiap pengguna jalan 

khususnya pengemudi sepeda motor yang memakai hand phone (HP) 

Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas atau latar belakang diatas maka 

patutlah dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk mengkaji lebih jauh lagi 

mengenai kendala  yang dihadapi polisi lalu lintas terhadap pengemudi sepeda 

motor yang menggunkan (HP) di wilayah hukum Polresta Malang. Maka penulis 

akan memfokuskan penelitian dan pembahasan mengenai ” PELAKSANAAN 

PASAL 106 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 

TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MENGENAI 

KONSENTRASI SAAT BERKENDARA TERHADAP PENGEMUDI SEPEDA 

MOTOR YANG MENGGUNAKAN HAND PHONE (HP)” khususnya di 

wilayah Hukum Poresta Malang. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasar latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Tindakan preventif dan represif seperti apa yang dilakukan Polisi Lalu Lintas 

terhadap pengemudi sepeda motor yang menggunakan Hand Phone (HP)? 

2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Polisi Lalu lintas, dalam menindak 

pengemudi sepeda motor yang menggunakan Hand Phone (HP)? 

                                                 
9 Pasal 106 ayat (1) Undang-undng Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan 
”Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan 
kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi” 
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3.  Bagaimana solusi dari kendala yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas 

terhadap pengemudi sepada motor yang menggunakan hand phone (HP)? 

 

C. Tujuan Penelitian  

 Atas dasar rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui Tindakan preventif dan represif seperti apa yang dilakukan Polisi 

Lalu Lintas terhadap pengemudi sepeda motor yang menggunakan hand 

phone (HP). 

2. Mengetahui Kendala apa saja yang dihadiapi oleh Polisi Lalu lintas, dalam 

menindak pengemudi sepeda motor yang menggunakan hand phone (HP). 

3. Mengetahui solusi dari kendala yang dilakukan oleh Polisi Lalu lintas 

terhadap pengemudi sepeda motor yang menggunakan hand phone. 

D. Manfaat 

Berdasar tujuan tersebut diatas, adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Penulis  :  penyusunan penulisan hukum sebagai tugas akhir yang 

merupakan syarat agar dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

2. Manfaat secara teoritik 

a. Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

perkembangan ilmu pendidikan dibidang ilmu hukum. 
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b. Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat menambah refrensi 

tentang permasalahan hukum dalam masyarakat yang bermanfaat bagi 

para mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

c. Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan 

pemikiran tentang penegakan hukum dalam masyarakat bagi mahasiswa 

dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang 

3. Manfaat Praktis : 

a. Bagi Polisi : dapat menambah wawasan dan menjadi pedoman 

dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. 

b. Bagi Masyarakat : diharapkan penelitian ini mampu meningkatkan 

kesadaran masyarakat terhadap peraturan hukum lalu lintas.  

E. Metode Penelitian 

E.1. Metode pendekatan 

 Guna memudahkan serta memahami dan menetapkan permasalahan-

permasalahan yang dibahas, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis 

sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah penelitian yang dilakukan 

dengan cara menelaah berlakunya peraturan perundangan yang berlaku10, dalam 

hal ini pembahasan yang berdasarkan ketentuan Undang-undang  UU No 22 

Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan serta dalam membahas 

                                                 
10 Bambang Sugondo, Metode Penelitian Hukum, dalam Firsa Ardiansyah, Rekonstruksi dalam 
proses Penyidikan Guna Mengungkap Kejahatan Pada Tahun 2009 (studi di wilayah Hukum 
Polres Batu),2010, Proposal Penulisan Hukum, hal.8 
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kegiatan tersebut harus dilihat dari  realita yang ada  dalam masyarakat11, dalam 

hal ini langsung pada instansi yang terkait yaitu Polresta Malang maupun 

pengemudi sepeda motor yang menggunakan hand phone (HP). 

E.2. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis untuk melakukan penelitian guna 

mendapat informasi dan bahan-bahan yang akurat. Lokasi penelitian dilakukan di 

Wilayah Hukum Polresta Malang Jl. Jaksa Agung Soeprapto No. 19 Malang.  

E.3. Jenis data 

E.3.1. Data primer 

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan, dari tangan pertama 

dan diolah oleh suatu organisasi atau perorangan12, dengan cara datang 

langsung ke lokasi penelitian dalam hal ini adalah Polresta Malang Jalan 

Jaksa Agung Soeprapto No. 19 Malang guna untuk mendapatkan data 

pelanggaran tentang pengemudi sepeda motor yang menggunakan hand 

phone (HP) dalam kurun waktu 1 tahun antara  September 2009 sampai 

September 2010.  

E.3.2. Data sekunder  

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka yaitu peraturan 

perundang-undangan dalam hal  ini Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 

Tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 

                                                 
11 Muslan Abdurrahman,2009, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, UMMPress, Malang, 
hal.103.  
12 Ibid. Hal.122 
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2002 Tentang Kepolisian Rebublik Indonesia, KUHAP, buku-buku, 

Internet, kutipan, yang terkait dengan penelitian dalam hal ini pengemudi 

yang menggunakan hand phone (HP). 

E.4 Metode Pengumpulan Data 

  Metode pengumpulan data didapat dengan cara : 

a) Wawancara, menggunakan teknik purposif sempling yaitu suatu 

metode yang digunakan untuk memperoleh input langsung dengan 

cara mengajukan pertanyaan lisan kepada pejabat yang berwenang 

atau  berkompeten untuk mewakili lembaga, dengan masalah yang 

dihadapi penulis, dalam hal ini adalah : 

Nama  :  IPTU Lono Setyo, SH 

Pangkat :  IPTU (Inspiktur Polisi Tingkat Satu) 

Jabatan : Kaur Min Ops ( Kepala Urusan Pembinaan 

Operasional  ) 

b) Studi Dokumen 

Disamping melakukan wawancara, penelitian ini juga menggunakan 

metode dokumentasi yaitu berupa pengumpulan data-data yang dimiliki 

oleh instansi terkait yang berhubungan dengan proses penelitian dalam hal 

ini Polresta Malang. Selain data berbentuk file penulis juga akan 

menggunakan data yang berbentuk gambar (foto) pengemudi sepeda 

motor yang menggunakan hand phone (HP) serta rambu-rambu tentang 
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larangan menggunakan hand phone (HP) dalam berkendara di Wilayah 

Hukum Polresta Malang.                  

c) Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistimatik terhadap 

unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam 

objek penelitian13. Dalam hal ini observasi dilakukan di Wilayah Hukum 

Polresta Malang yang melibatkan Polisi lalu lintas dan pengguna sepeda 

motor yang menggunakan hand phone (HP) serta tindakan seperti apa 

yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas terhadap pengemudi sepeda motor 

yang menggunakan hand phone (HP)14 . 

d) Angket (quesioner) 

Quesioner adalah pengumpulan data dengan menggunakan daftar 

pertanyaan tertutup dan terbuka . Jenis pertanyaan seperti ini jawabannya 

sudah ditentukan terlebih dahulu lalu disusul dengan pertanyaan terbuka. 

Dalam hal ini responden diperoleh dengan teknik non random sampling 

yang artinya pengambilan sampel dengan menunjuk siapa yang ditemukan 

sebagai sampel sebanyak 10 orang dengan status pekerjaan yang berbeda-

beda. 

 E.5. Analisa data 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun dan dianalisa dengan metode 

diskriptif yaitu penulis melakukan langkah-langkah berupa pengumpulan data-

                                                 
13 Nawawi dan Martini (1991) ”Observasi”, http//morningcamp.com, 8 Oktober 2010. 
14 Lihat pendapat J.P. Spradley  tentang tiga komponen dalam situasi sosial yaitu ruang 
(tempat), pelaku (aktor), dan kegiatan (aktifitas). 
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data lapangan yang disusun secara sistematis, kemudian dari pengolahan data-

data hasil yang diperoleh dalam penelitian lapangan dilakukan dengan cara 

memaparkan data yang telah diperoleh dan pengematan di lapangan/responden 

dan pengamatan kepustakaan kemudian dianalisa dengan memberikan 

kesimpulan. 

 

F.   Sistematika Pembahasan 

 Secara keseluruhan penelitian ini disusun secara sistematis dan secara 

berurutan sehinnga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan terarah, adapun 

sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini meliputi Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat 

penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan 

 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini mengandung tiga unsur yaitu uraian dan penjelasan 

mengenai istilah-istilah yang digunakan dan berhubungan dengan 

penelitian, dasar konsepsional yang menjelaskan berbagai dasar 

hukum berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan kerangka 
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teoritis yang memaparkan pendapat para ahli atau sarjana menganai 

hal-hal yang bersangkutan dengan permasalahan yang diteliti. 

 

BAB III  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pemaparan data hasil  penelitian yang 

kemudian berusaha menganalisa data,yang didukung oleh sumber 

rujukan teoritis yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya. 

 

BAB IV  : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab akhir dalam penelitian ini yang berisikan 

kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian peneliti mengenal 

hal-hal yang dapat disimpulkan berdasarkan pembahasan serta 

analisa yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Sedangkan 

saran berupa rekomendasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan 

sesuai dengan hasil kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


