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BAB I  

PENDAHULAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembuktian merupakan hal yang penting dalam penerapan hukum guna 

memperoleh suatu kepastian hukum. Terutama bagi diri tersangka atau terdakwa 

yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana. Untuk itu  dibutuhkan suatu 

suatu peraturan hukum acara pidana. 

Hukum acara pidana ini menentukan bagaimana seorang penyidik dan 

siapa yang berwenang dalam melakukan penangkapan, penahanan terhadap 

tersangka yang telah melakukan suatu tindak pidana, serta bagaimana melakukan 

penyitaan terhadap barang-barang yang berhubungan dengan tindak pidana 

tersebut. Selain itu keahlian dan kecekatan dari penyidik sangat dibutuhkan baik 

dalam hal penanganan terhadap diri tersangka agar jangan melarikan diri serta 

penanganan barang-barang bukti dari tempat kejadian yang dipergunakan dalam 

suatu tindak pidana khususnya dalam tindak pidana pembunuhan. Karena hal ini 

sangat penting dalam hal pembuktian tentang benar tidaknya si tersangka atau si 

terdakwa telah melakukan tindak pidana. Untuk memperjelas oleh tersangka, 

maka penyidik perlu melengakapi berkas-berkas berita acara pemeriksaan 

terhadap diri tersangka dengan mengadakan pembuktian di lapangan yaitu dengan 

cara mengadakan rekonstruksi proses terjadinya tindak pidana tersebut dengan 

cara diperagakan langsung oleh sitersangka itu sendiri. Hal ini dilakukan agar 
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pihak penyidik mendapatkan keterangan yang pada nantinya dapat menemukan 

titik terang dalam penyelesaian kasus tindak pidana. 

Dalam hal ini penyidik dapat menilai tindak pidana yang di lakukan itu 

adalah murni dilakukan atau dengan sengaja melakukan atau adanya unsur-unsur 

paksaan dalam melakukan tindak pidana dengan dasar nilai penyidik menyusun 

berita acara pemeriksaan. 

Jika mengutip dari beberapa pendapat ahli menurut H. Harmat dan 

Harun M. Husain yang dimaksud dengan rekonstruksi adalah peragaan kembali 

kejadian perkara di tempat kejadian perkara yang pelaksanaannya dilakukan 

berdasarkan segala data dan pakta yang terungkap sebagai hasil penyidikan.1 

Pelaksanaan rekonstruksi selalu dilakukan di tempat kejadian perkara 

dengan mengulangi agenda-agenda peristwa tindak pidana yang telah terjadi 

kemudian atas dengan tersebut difoto, atas perkaranya dibuatkan berita acara 

rekonstruksi (BAR). Foto-foto dari rekonstruksi tersebut merupakan kelengkapan 

yang tidak dapat di pisahkan dari berita acara rekonstuksi.2 

Rekonstuksi merupakan bagian dari suatu tindakan yang dilakukan oleh 

pihak penyidik. Dengan demikian berita acara rekonstruksi turut dilampirkan 

                                                            
1 H. Harmat Hamit dan Harun M. Husain, 1999, “Pembahasan  Permasalahan Kitab  Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana Bidang Penyidik”, Sinar Grafika, Jakarta, hal.124. 
2 Rekonstruksi  dipergunakan untuk menguji kebenaran teori yang dipaki oleh penyidik, apakah 
rekonstruksi akan sesui dengan peristiwa yang sebenarnya telah terjadi. Dengan itu hendak ditentukan 
apakah tempat kejadian adalah sesuai dengan keterangan saksi dan apakah peristiwa pidana telah terjdi 
ditempat itu dan apakah semua bukti dapat mendukung kebenaran terjadinya peristiwa pidana, 
G.W.Bawengan, 1999, Penyidik Perkara Pidana Dan Teknik Introgasi, Prabnya Paramita, Jakarta 
Hal.37. 
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dalam berkas acara pemeriksa ditingkat penyidikan yang kelak akan dilimpahkan 

kepada jaksa penuntut umum.3 

Dalam rekonstruksi akan memerintahkan tersangka memperagakan 

kembali tetang segala sesuatu yang telah dilakukan ataupun tentang segala 

sesuatu yang diketahui oleh seorang saksi. Hal ini berarti apabila tersangka tidak 

mau memperagakan kembali atas apa yang telah dia lakukan dapat dilakukan oleh 

orang lain, misalnya saksi maupun saksi korban yang masih hidup. Saksi ini akan 

memperagakan kembali apa yang dilihatnya dan apa yang dilakukan tersangka 

terhadap korban.4 

Apabila tersangka mengada-ngada akan dapat diketahui dari pelaksanaan 

rekonstruksi tersebut. Sebaliknya, apabila tersangka tidak benar malakukan tindak 

pidana tersebut, ia tidak mungkin melakukan dengan bebas dan tepat artinya, 

tersangka sulit melakukan kebohongan dalam melakukan rekonstruksi terutama 

tentang penunjukan lokasi peristiwa dan kronologis pristiwa dari awal sampai 

akhir. Begitu juga alat-alat yang digunakan dan di mana disimpan tentu akan 

tidak dapat diperagakan dengan lancar apabila tersangka tidak benar sebagai 

pelakunya, maupun hal-hal lainya yang seharusnya hanya tersaangka sendiri yang 

mengetahuinya.  

Oleh karena itu rekonstruksi akan lebih menjelaskan bagimana gambaran 

sebenarnya mengenai terjadinya peristiwa tindak pidana, karena secara sikologis 

tersangka akan sulit  membuat kebohongan-kebohongan apabila dihubungkan 
                                                            
3 Ibid. 
4 Ibid. 
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juga dengan keterangan-keterangan saksi visum et repertum5 atau alat bukti 

lainnya yang mendukung tindak pidana tersebut, sehingga kecil kemungkinan 

bagi terdakwa untuk mengelak atau menghindarkan diri dari tautan hukum. 

Rekonstruksi pada umumnya dilakukan dalam tindak pidana yang tergolong berat 

seperti pembunuhan, perampokan, sehingga penyidik memerlukan teknis yang 

akurat, cermat dan objektif. 

Secara realitas mengenai rekonstruksi yang tidak dilaksanakan 

sebagaimana yang diberitakan oleh Mentro Balikpapan mengenai kasus 

pembunuhan almarhum Rony Ramadhan (24) alias Oon masih ditangani pihak 

Kepolisian Polres Balikpapan. Rony Ramadhan alias Oon (24) warga RT 005 

Kelurahan Manggar Baru Balikpapan Timur, terbunuh di bulan Ramadan hari ke-

19 atau Minggu (29/8) malam lalu di Pasar Manggar, sekitar pukul 20.30 Wita. 

Motifnya hanya karena gara-gara uang taruhan balapan liar sebesar Rp 4 juta. 

Dua luka tikam badik Ilham sepanjang 15 cm bersarang di tubuh Oon yang 

sehari-harianya berkerja di Balikpapan Super Blok itu. Satu di bagian dada dan 

satu lagi di bagian perut sebelah kiri. Oon dilarikan ke Rumah Sakit Restu Ibu. 

Sayangnya nyawanya tidak lagi bisa tertolong lagi. Dalam perjalan dari Pasar 

Manggar ke rumah sakit inilah Oon meninggal dunia. Tetapi dalam proses yang 

                                                            
5 Hakim tidak wajib meyakini visum et repertum yang dibuat oleh dokter dalam memeriksa perkara 
pidana dan hakim berwenang sepenuhnya untuk meminta penjelasan dokter secara lisan 
dipersidangan. Apabila keterangan dokter dikategorikan sebagai alat bukti keterangan ahli, maka 
dalam hukum pidana keterangan ahli itu mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas, dalam hal ini 
hakim bebas menilai dan tidak ada keharusan untuk menerima kebeneran keterangan ahli yang 
diberikan oleh saksi ahli, Y. A Triana ohoiwutun, 2006, “Profesi Dokter dan Visum et Repertum”, 
Dioma,Jakarta, hal. 57.  
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ditangani oleh penyidik mengalami kejanggalan (perkembangan aneh) , yakni 

pembunuhan tidak dilakukan reka ulang atau rekonstruksi.6 

Kapolres menyatakan bahwa dari hasil penyidikan semuanya sudah 

tergambar dengan jelas. Sehingga rekonstruksi tidak dilaksanakan dalam 

penanganan kasus ini. “Semuanya sudah jelas, saksi ada, bukti lengkap dan 

kejadian tergambar dengan jelas. Jadi rekonstruksi tidak dilaksanakan.7  

Berbeda jika petunjuknya gelap,” ucap Kapolres saat dihubungi harian ini, 

kemarin. Ditanya soal adanya sebab lain, Kapolres membenarkan bahwa tidak 

digelarnya rekonstruksi dikarenakan alasan keamanan. “Memang ada 

kemungkinan jika rekonstruksi ini digelar akan terjadi gangguan keamanan. Tapi 

dalam kasus ini semuanya sudah jelas, jadi sekali lagi saya tegaskan rekonstruksi 

tidak perlu dalam kasus ini.8  Tetapi menurut penulis semua tindak pidana 

pembunuhan wajib untuk dilakukan rekonstruksi dikarenakan salah  satu  

prosedur pelengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 

Dengan dilakukan rekonstruksi  penyidik akan mengetahui lebih jelas dan 

lengkap tentang benar tidak suatu tindak pidana yang terjadi dengan 

memperhatikan suasana, waktu, tempat dan benda-benda (alat-alat) yang 

dipergunakan termasuk  yang disembunyikan dan lain sebagainya dalam suatu 

tindak pidana. Jika dipandang dari legal formal dasar hukum dari rekonstruksi 

terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
                                                            
6 Irawadi, Dalam Metro Balikpapan, 2010, “Pembunuhan Oon Tidak Perlu Rekonstruksi”, 
http://www.metrobalikpapan.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=44022. ( 21 Juni  2011).  
7 Ibid.  
8 Ibid.  
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sesungguhnya tidak pernah menyebut atau mengatur secar eksplisit tentang 

rekonstruksi tetapi secara analogi rekonstruksi terdapat pada BAB VII tentang 

penyididikan yakni pasal 5 ayat (1) angka (2) dan (4) yang menyatakan penyidik 

berkewajiban mencari keterangan dan barang bukti dan mengadakan tindakan lain 

yang bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Sesuai 

dengan isi ketentuan pasal tersbut maka penyidik diwajibkan untuk menemukan 

keterangan dan barang bukti dan mengadakan tindakan lain yang bertangggung 

jawab. Rekonstruksi sebagai hal yang biasa ditempuh untuk megungkapkan 

keadaan yang sebenarnya tetang  terjadinya suatu peristiwa terjadinya tindak 

pidana.9  

Memang permasalahan yang  terjadi mengenai rekonstruksi perkara 

pidana sebagai suatu tehnik yang digunakan pihak aparat dalam poses penyidikan 

memang tidak diatur secara eksplisit atau secara terang-terangan di dalam 

KUHAP, proses penyidikan di dalam KUHAP hanya mengatur hal-hal umum 

yang meliputi kewenangan penyidik seperti pada Pasal 7 huruf e yang 

menyatakan bahwa penyidik dapat melakukan pemeriksaan.  

Mengenai pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik maka Pasal 112 

KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik untuk dapat memanggil 

tersangka juga saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan mengeluarkan 

                                                            
9 Barang bukti merupakan benda yang untuk sementara untuk pejabat yang berwenang diambil ahli 
dan atau disimpan di bawah pengusaannya, karena diduga tersanggkut dalam suatu tindak pidana. 
Tujuan penguasaan sementara atas benda tersebut adalah untuk kepentingan penyidik, penumtutan 
dan pembuktian di siding pengadilan, Ratna Nurul Afiah, 1999, “Barang Bukti Dalam Proses 
Pidana”, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 23. 
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surat panggilan yang sah terlebih dahulu. Lebih lanjut Pasal 117 KUHAP 

menyatakan bahwa keterangan tersangka atau saksi kepada penyidik diberikan 

tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apa pun. Namun, mengenai 

tindakan apa saja yang dilakukan penyidik selama proses pemeriksaan 

berlangsung memang tidak ada diatur secara terperinci di dalam KUHAP, 

termasuk tehnik pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak penyidik. 

Pengaturan rekonstruksi perkara pidana yang dilakukan dalam proses 

penyidikan dalam KUHAP selanjutnya dijabarkan melalui Pasal 75 ayat 1 huruf 

a, huruf h, huruf k, ayat 2 dan ayat 3 yang secara implisit atau tersirat ada 

mengatur mengenai berita acara yang dapat digunakan oleh penyidik untuk 

melakukan rekonstruksi, yang berbunyi pasal 75 (1). Berita acara dibuat untuk 

setiap tindakan tentang ; 

a. Pemeriksaan tersangka; 

b. Pemeriksaan saksi; 

c. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-

undang ini. 

Dalam hal ini pelaksanaan tindakan lain tersebut dalam Pasal 75 ayat 1 

huruf k KUHAP di atas adalah termasuk rekonstruksi yang digelar oleh pihak 

penyidik.  Sedangkan dalam Pasal 75 (2). (3). Berita acara dibuat pejabat yang 

bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas 

kekuatan sumpah jabatan. 



8 

 

Dalam permasalahan ini, tercatat kasus-kasus tindak pidana yang sering 

terjadi di Kota Malang yang ditangani oleh Polres Kota Malang “khususnya” 

hampir semua tindak pidana dengan tataran tindak pidana kekerasan yang 

mengakibatkan kematian dilakukan rekonstruksi oleh pihak penyidik, tetapi 

dalam hal ini yang menjadi pertanyaan yang sangat fundamental (mendasar) 

apakah ada suatu konsekuensi hukum jika pihak penyidik kepolisian khususnya 

tidak melakukan  rekonstruksi? Hal inilah yang belum banyak diketahui oleh para 

sarjana hukum pidana khususnya.  

Bedasarkan pemaparan di ataslah yang dapat  dilihat bahwa sering kali 

terjadinya pelaksanaan rekonstruksi  yang dilakukan  oleh pihak penyidik 

sehingga menurut peneliti, pentingnya  untuk mengdakan penelitian  guna 

pendalaman secara pribadi dan sumbangsi dunia akademisi juga kepada pihak 

Kepolisian Kota Malang “khususnya” sehigga terdorong keinginan peneliti untuk 

melakukan penelitian dengan judul : TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS 

PELAKSANAAN REKONSTRUKSI SUATU TINDAK PIDANA (Studi Di 

Polres Kota Malang).  

 

B. Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis mengambil permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah prosedur atau tata cara rekonstruksi suatu tindak pidana 

pada?    
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2. Apa sajakah kendala-kendala yang dialami oleh pihak penyidik Polres Kota 

Malang dalam melakukan rekonstruksi suatu tindak pidana? 

3. Bagaimanakah akibat hukum apabila penyidik tidak melakukan rekonstruksi 

suatu tindak pidana? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan permasalahan yang telah di atas maka tujuan dan kegunaan 

diadakannya penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui prosedur atau tata cara rekonstruksi suatu tindak pidana. 

2. Untuk mengetahui apa sajakah kendala-kendala yang dialami oleh pihak 

penyidik Polres kota malang dalam melakukan rekonstruksi suatu tindak 

pidana. 

3. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum apabila penyidik tidak 

melakukan rekonstruksi suatu tindak pidana. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

1. Bagi Mahasiswa dan mahasiswi fakultas hukum khususnya agar dapat 

menjadi penambahan khasana keilmuan dibidang hukum khususnya hukum 

pidana. 
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2. Polres Kota Malang agar lebih mengetahui secara mendalam menangani 

cara-cara dan prosedur dalam melakukan rekonstruksi tindak pidana 

pembunuhan.  

3. Masyarakat sehingga dapat mengerti dan memahami bahwa anggota pihak 

Kepolisian Republik Indonesia dalam melakukan suatu kegiatan khusunya 

mengenai rekonstruksi suatu tindak pidana. 

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk pedoman 

melakukan penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan 

pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk 

memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah. Metode ilmiah ini adalah segala 

cara dalam rangka ilmu tersebut , untuk sampai kepada kesatuan pengetahuan 

sehingga hasil pembahasanya dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis yang 

bersifat ilmiah. 

Dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 

1. Pendekatan Penelitian (Research Approach) 

Dalam penelitian bersifat yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang 

mengkaji masalah mengetahui prosedur atau tata cara pelaksanaan 

rekonstruksi suatu tindak pidana di Polres Kota Malang, mengetahui apa 

apakah akibat hukum tidak terlaksananya rekonstruksi suatu tindak pidana 
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dan untuk mengetahui kendala-kendala dalam proses rekonstruksi suatu 

tindak pidana di Polres Kota Malang, dari segi ilmu hukum dan peraturan 

perundang-undangan serta mengaitkan dengan realitas yang ada di dalam 

implementasinya yang bertujuan untuk mendiskripsikan peristiwa yang 

sesungguhnya terjadi dalam masyarakat.10 

2. Lokasi Penelitian  

Penelitian dilakukan pada kantor Polres Kota Malang, penelitian di lokasi ini 

didasarkan atas pertimbangan bahwa kejahatan tindak pidana yang terjadi di 

Kota Malang semua direkonstruksi.  

3. Sumber  Data 

Dalam penelitian ini jenis data/bahan hukum yang digunakan adalah: 

a. Data Primer  

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan dari tangan pertama 

dan diolah oleh suatu organisasi atau perorangan.11 Dalam penelitian ini 

data diperoleh secara langsung dari lapangan dan penelitian hasil 

wawancara yang dilakukan penulis yaitu  dengan cara bertanya secara 

langsung kepada responden yakni pihak kepolisian Polres Kota Malang.  

b. Data Sekunder  

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh oleh suatu organisasi 

atau perorangan yang berasal dari pihak lain yang pernah 
                                                            
10 Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, hal 11. 
 
11 Muslan Abdurrahman, 2009, “ Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum” , UMM Press, Malang, 
hal 112. 
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mengumpulkan dan mengelolahnya sebelmnya.12 Sebagai contoh 

mengumpulkan studi kepustakaan serta mengumpulkan beberapa 

keterangan atau fakta secara langsung melalui referensi buku-buku, 

perundang-undangan, surat kabar, hasil penelitian, jurnal-jurnal, artikel, 

internet dan bahan-bahan lainnya yang mempunyai relevansi dengan 

objek penelitian. 

4. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian yuridis-sosiologis ini, untuk memperoleh data di 

lapangan maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer dan 

skunder yakni sebagai berikut:   

a. Teknik Pengumpulan Data Primer 

1. Wawancara atau Interview 

Wawancara merupakan suatu interaksi dan komunikasi. Dalam proses 

ini hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi 

dan mempengaruhi arus informasi. Pewawancara harus mampu 

meransang responden untuk menjawab, menggali jawaban lebih jauh.13 

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam hal ini peneliti 

menggunakan teknik dengan cara purpossive sampling yang mana 

peneliti secara subjektif (atau memilih orang-orang yang akan 

diwawancarai) yakni anggota kepolisian khususnya Satuan Reserse 

Kriminal (Sat Reskrim) bagian Unit Pidana Umum yang mempunyai 
                                                            
12 Ibid. 
13 Ibid hal 114. 
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tugas sebagai penyidik dalam kasus suatu tindak pidana di Polres 

Malang. Alasan peneliti menggunakan purpossive sampling bahwa 

dalam penelitian ini dengan menunjuk subjek yang dipilih lebih  

memudahkan peneliti mengkorelasikan dengan objek penelitian yang 

sedang diteliti. 

b.  Teknik Pengumpulan Data Skunder 

1. Studi kepustakaan 

Menggunakan Library Research. Yaitu peneliti akan mengumpulkan 

data dari perpustakan baik buku-buku, meteri perkuliahan, internet, 

surat kabar atau pun pendapat para ahli maupun informasi lainnya 

dapat dijadikan peneliti sebagai masukan dan bahan pertimbangan guna 

menyempurnakan penelitian ini dan dapat digunakan sebagai sumber 

data yang terkait dengan masalah peneliti.14 

2. Studi dokumentasi 

Adalah dengan melakukan  penelusuran terhadap dokumen berupa 

arsip dari Polres Kota Malang yang mengenai pelaksanaan rekonstruksi 

yang telah dilakukan. 

 

5. Teknik Analisa Data 

Pada tahapan ini data dan dokumen-dokumen yang berhasil didapatkan yang 

kemudian akan dianalisis serta disusun secara berurutan (sistematis) sehingga 

                                                            
14 Buku Pedoman Penulisan Skripsi Op Cit. 
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dari data yang diperoleh dan akan dianalisis dengan menggunakan metode 

deskriptif analisis,15 dengan cara menggambarkan hasil dari pada studi 

lapangan, hasil dokumentasi dan hasil pustaka, kemudian dari data yang 

diperoleh akan dianalisa untuk menjawab dari permasalahan. Penelitian 

deskriptif berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan penegasan 

suatu konsep serta gejala-gejala dengan menjawab pertanyaan yang berkenaan 

dengan objek dari penielitian.   

 

F. Sistematika Penulisan   

Dalam penelitian ini disusun secara sistematis (berurutan) sehingga 

pada nantinya dapat memperoleh gambaran yang jelas dan terarah. Dalam hal ini 

adapun sistematika penulisan yang digunakan adalah: 

BAB I  :  PENDAHULUAN, merupakan bab awal dalam penelitian ini 

yang berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II  :   TINJAUAN PUSTAKA,  dalam bab ini disajikan teori-teori yang 

menjadi landasan dalam penulisan ini, yaitu: konsep rekonstruksi, 

pengertian Tindak Pidana, pengertian tersangka maupun 

terdakwa, pengertian Polri, tinjauan singkat mengenai tugas, 

wewenang, fungsi dan kedudukan polisi sebagai penyidik,.  

                                                            
15 Ibid, hal 15. 
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BAB III :  PEMBAHASAN, Pada bab ini peneliti akan melakukan 

pembahasan secara spesifik  dan substantif mengenai 

pemasalahan yang telah ada dalam penelitian ini yakni  mengenai, 

Pertama bagaimanakah prosedur atau tata cara rekonstruksi suatu 

tindak pidana. Kedua apa sajakah kendala-kendala yang dialami 

oleh pihak penyidik Polres Kota Malang dalam melakukan 

rekonstruksi suatu tindak pidana. Ketiga bagaimanakah akibat 

hukum apabila penyidik tidak melakukan rekonstruksi suatu 

tindak pidana. 

BAB IV    :    PENUTUP, pada bab ini merupakan bagian terakhir yang 

berisikan penutup yang mana meliputi kesimpulan dan 

saran/rekomendasi. Kesimpulan berupa uraian mengenai hal-hal 

apa yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya. 

Saran/rekomendasi berupa penyampaian atau masukan yang 

ditujukan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dalam 

penelitian ini, yang mana berisikan tetang uraian dari hasil 

kesimpulan. 


