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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang

Pembinaan adalah sebuah usaha untuk merubah perilaku seseorang untuk 

menjadi lebih baik. Setiap narapidana berhak mendapatkan sebuah pembinaan. Baik itu 

narapidana anak, dewasa, maupun lansia. Disini kita ingin menjelaskan bagaimana 

pembinaan terhadap narapidana lansia. Yang dimana yang menjalankan pembinaan ini 

salah satunya adalah lembaga pemasyarakatan ( LAPAS ). Lembaga Pemasyarakatan 

(disingkat Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan 

anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, 

tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan 

Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).1 

 Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan 

Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang 

tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak 

oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan 

di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal 

dengan istilah sipir penjara. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan pasal 1 ayat 2 yang menjelaskan :  

“ Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan  batas serta 

cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan  berdasarkan Pancasila yang 

dilaksanakan secara terpadu antara  pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk 

meningkatkan  kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, 

memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat 

diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif  berperan dalam 

1 “Lembaga pemasyarakatan” https: id.wikipedia.com diakses 24-02-2018/ 16:00 
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pembangunan, dan dapat hidup secara wajar  sebagai warga yang baik dan bertanggung 

jawab”.2   

Jadi disini bisa kita simpulkan bahwa Lembaga pemasyarakatan befungsi 

membina seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau perbuatan hukum, yang 

mana agar setelah mereka menyelesaikan hukumannya dapat hidup dengan berdasarkan 

aturan negara maupun aturan dari tuhan yang maha esa,  juga tentunya yang paling 

penting narapidana ini dibina agar dapat bersaing dan menjadi lebih baik  di lingkungan 

kehidupan bermasyarakat. Narapidana itu sendiri adalah Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan “narapidana adalah 

terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.” 

Menurut Pasal1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan, “terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Dari pernyataan di atas, 

dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang 

menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dimana kemerdekaannya 

hilang. 

Didalam sistem pembinaan lembaga pemasyarakatan sudah di jelaskan didalam 

UU No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Bab II tentang pembinaan Pasal 5 

“Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas : 

a. pengayoman;  

b. persamaan perlakuan dan pelayanan;  

c. pendidikan;  

d. pembimbingan; e. penghormatan harkat dan martabat manusia;  

e. kehilangan kemerdekaan merupakan satu - satunya penderitaan; dan  

                                                           
2 Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang   Nomor: 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan  
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f. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang 

tertentu.3  

Dalam lembaga pemasyarakatan itu sendiri ada macam macam usia yang harus 

dibina karena melakukan tindak pidana. Dari yang muda sampai lansia. Disini penulis 

ingin mengkaji dan meneliti tentang narapidana yang sudah lanjut usia yang telah 

melakukan perbuatan tindak pidana. Pelaku tindak pidana yang telah lanjut usia 

(LANSIA) merupakan salah satu warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan yang harus 

mendapatkan pembinaan dan pengarahan yang intensif. Karena dari segi usia jelas 

menunjukan kondisi fisik dan mental yang kian melemah dan kurang stabil, bila 

dibandingkan dengan narapidana yang masih berusia muda. Di samping itu, manusia 

lanjut usia atau sering disebut Manula ataupun Lansia adalah periode di mana 

organisme telah mencapai kemasakan dalam ukuran dan fungsi dan juga telah 

menunjukkan kemunduran sejalan dengan waktu.   

Pelaku tindak pidana yang telah lanjut usia (LANSIA) merupakan salah satu 

warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan yang harus mendapatkan pembinaan dan 

pengarahan yang intensif. Menurut UU No 13 tahun 1998 tentang kesejahtraan lansia, 

pasal 1 (2), lanjut usia adalah seseorang yang sudah berumur diatas 60 tahun. Dengan 

demikian, berkisar usia 60 tahun sampai 70 tahun ke atas akan terjadi penurunan 

kesehatan dan keterbatasan fisik, maka diperlukan perawatan sehari-hari yang cukup. 

Perawatan tersebut minimal. Dalam kehidupan seorang narapidana yang telah lanjut 

usia harus yang diberikan berupa kebersihan perorangan seperti kebersihan gigi dan 

mulut, kebersihan kulit dan badan serta rambut. Sementara itu, pemberian informasi 

pelayanan kesehatan yang memadai juga sangat diperlukan bagi lansia agar dapat 

mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Di samping itu, pemberian fasilitas 

                                                           
3 Pasal 5 Undang - Undang Nomor: 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan  
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sehari-hari yang memadai dan kedudukan yang istimewa dalam tiap peran sosialnya 

adalah merupakan salah satu pilar terpenting dalam rangka melakukan pembinaan dan 

perawatan yang efektif bagi narapidana lanjut usia. 

Didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang ada kurang lebih 50 warga 

binaan atau narapidana lansia yang melakukan tindak pidana. Dari sekian banyaknya 

napi lansia yang melakukan tindak pidana ada macam – macam tindak pidana yang 

dilakukan seperti pembunuhan, pencurian pencabulan dll. Seperti kasus yang dilakukan 

oleh napi yang bernama RUBEN PATA SAMBO BIN NE SAMBO asal toraja yang 

berusia 81 tahun tindak pidana yang dilakukannya adalah pembunuhan berencana yang 

telah divonis hukuman mati oleh pengadilan.4 Dan masih banyak lagi kasus – kasus 

tindak pidana  yang dilakukan oleh lansia di malang ataupun diluar daerah malang yang 

di lakukan oleh lansia dan ditahan di di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang. 

Yang menjadi permasalahan disisni adalah bagaimana pelaksanaan pembinaan 

terhadap napi lansia tersebut, karena dari segi fisik mereka kurang mampu mengikuti 

semua pembinaan yang diberikan oleh pihak lembaga pemsyrakatan. Terbukti dengan 

sering terjadinya keributan atau perkelahian antar napi lansia dalam satu kamar, hal ini 

dikarenakan salah paham pendapat dan biasanya gara – gara utang piutang. Bagaimana 

dengan kejadian ini pihak lapas membina para lansia agar kejadian seperti ini tidak 

terulang lagi. Apakah harus memberikan pembinaan yang khusus terhadap napi lansia 

atau tetap membina para lansia sama dengan lainnya. 

 Dengan demikian berbagai kasus yang sudah dilakukan oleh para narapidana 

lansia yang ditahan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang membuat para 

narapidana harus dibina agar kedepannya tidak mengulangi lagi perbuatannya. 

                                                           
4 Dokumen Sistem Database Pemasyarakatan , data narapidana Lansia 2018, di  Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas 1 Malang. 
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Hasil wawancara dan magang selama 1/5 bulan yang penulis laksanakan di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang menghasilkan sebuah pengamatan bahwa 

pembinaan kepada narapidana lansia kurang berjalan sesuai dengan sistem pembinaan 

yang berdasarkan Undang -  Undang Nomor 12 tahun 1995, karena penulis melihat 

bahwa narapidana lansia sehari hari kebanyakan hanya berdiam diri ataupun hanya 

bercengkrama dengan napi lainnya. Tidak ada nya sebuah sistem yang khusus dalam 

sebuah pembinaan terhadap narapidana lansia membuat pelaksanaan terhadap napi 

lansia menjadi kurang efektif.  

Menurut hasil wawancara dengan salah satu pegawai lapas yang bernama ibu 

Hermin, SH yang berada di staf registrasi pada bagian sistem data base pemasyarakatan 

berpendapat “ bahwa pembinaan terhadap napi lansia memang diakui belum maksimal 

dikarnakan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang yang sudah melebihi 

kapasitasnya sehingga narapidana lanjut usia kurang diperhatikan, selanjutnya 

dikarenakan tidak ada sebuah sistem yang khusus terhadap pembinaan napi lansia, dan 

selanjutnya dikarenakan ketidak pahaman napi itu sendiri bahwa mereka memiliki hak 

hak yang perlu di penuhi”.5  

Dengan tidak berjalannya sebuah sistem pembinaan terhadap narapidana lansia 

ini mengakibatkan narapidana lansia yang sebelumnya pernah melakukan tindak pidana 

mengulangi perbuatannya kembali. Artinya pembinaan terhadap narapidana tidak 

berhasil apabila narapidana tersebut mengulangi perbuatannya kembali di kemudian 

hari, meskipun hal ini tidak seutuhnya menjadi latar belakang seorang mantan 

narapidana atau residivis dalam melanggar kembali aturan – aturan negara ini. 

 Berdasarkan data di lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang ada sekitar 8 

                                                           
5 Hasil survei :  wawancara, dengan ibu Hermin SH, pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 

malang bagian Sistem database pemasayrakatan 
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orang narapidana lanjut usia dari 63 narapidana lanjut usia yang berstatus sebagai 

residivis.6 Dari 8 narapidana ini kasusnya ada yang sama dan ada juga yang tidak. 

Seperti narapidana yang bernama Supari bin Nawi yang berdomisili di kota Sukun 

Malang, narapidana ini pernah terkena kasus pencurian dan setelah bebas dia terkena 

lagi sebuah kasus perlindungan anak yaitu pencabulan terhadap anak dibawah umur. 

Dengan demikian Supari bin Sawi ini dinyatakan besalah dengan vonis 10 tahun 

penjara.  

Hal ini harus diperhatikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang, 

bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana harus benar – benar 

menjadikan seorang  narapidana  menjadi seorang yang bertaqwa kepada tuhan yang 

maha esa dan mentaati aturan – aturan yang ada di negara ini. Agar kedepannya tidak 

mengulangi perbuataannya kembali. 

Dengan berdasarkan penjelasan di atas, kemudian timbul pertanyaan bahwa 

apakah seorang narapidana yang telah lanjut usia juga akan mendapatkan perawatan 

dan pembinaan (perlakuan) yang sama dengan narapidana lain atau apakah 

mendapatkan perlakuan yang berbeda (khusus) dari pihak atau petugas Lembaga 

Pemasyarakatan.  

Dengan demikian, hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan besar bagi penulis  

mengenai pembinaan seperti apa yang diterapkan, serta tingkat keefektifan pembinaan 

yang dilakukan petugas lapas terhadap narapidana lanjut usia. Disini penulis tertarik 

untuk meniliti pelaksanaan pembinaan terhadap napi lansia yang berbuat tindak pidana 

dikarenakan menurut pengamatan dan sedikit informasi dari tempat studi kasus, bahwa 

napi lansia itu harus benar – benar diperhatikan seperti masalah kesehatan pendidikan 

dll, terlebih lagi ada salah satu napi lansia yang terkena hukuman mati, penulis ingin 

                                                           
6 Data Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 malang, “ System Database Pemasyarakatan” , 18/07/2018 
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lebih mengetahui bagaimana sebenarnya pembinaan terhadap para narapidana lansia di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang. Selain untuk menambah ilmu pengetahuan 

juga sebgai syarat untuk memenuhi meraih gelar sarjana hukum di Universitas 

Muhammadiah Malang. Dan yang paling menarik dari peneleitian ini adalah adanya 

narapidana lansia yang divonis hukuman mati oleh pengadilan yang dimana penulis 

juga ingin mengetahui bagaimana sikologis dan pembinaan terhadap napi lansia 

tersebut.  

Setelah rangkaian penjelasan diatas penulis ingin mengkaji dan meniliti tentang 

bagaimana “ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PEMBINAAN 

TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA YANG MELAKUKAN TINDAK 

PIDANA di LAPAS KELAS 1 A MALANG” 

 

 

B. Rumusan Masalah 

 Agar penulisan ini tidak terlalu luas dan untuk mempermudah penulis dalam 

membuat penulisan mengenai pembinaan narapidana lanjut usia, maka penulisan ini 

akan dibatasi pada pembinaan narapidana lanjut usia (LANSIA) dalam Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas 1 Malang. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, 

maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yadalah sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana bentuk dan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana Lanjut Usia 

yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan ? 

2. Apa yang menjadi faktor pendorong ataupun penghambat tercapainya pelaksanaan 

pembinaan terhadap narapidana lanjut usia ?  

C. Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Tujuan obyektif 

     a) Mendapat gambaran selengkapnya mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana 

lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Kelas 1 Malang   

b) Mendapat gambaran selengkapnya mengenai faktor – faktor pendorong dan 

penghambat Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksankan pembinaan terhadap 

narapidana lansia.  

2. Tujuan subyektif 

Tujuan subyektif dari penelitian ini adalah mendapatkan informasi untuk 

dianalisis dan disusun dalam bentuk skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai 

gelar sarjana dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

D. Manfaat Penulisan 

1. Manfaat teoritis :                                                                       Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran di bidang ilmu 

hukum khususnya hukum pidana yakni tentang pelaksanan pembinaan terhadap 

narapidana lanjut usia di lembaga pemasyrakatan kelas 1 malang, dan hasil 

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan banding bagi peneliti lain 

yang melakukan penelitian sejenis. 

2.    Manfaat praktis : 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi aparat 

penegak hukum, khususnya Lapas kelas 1 Malang dalam melaksankan pembinaan 

narapidana lanjut usia . agar tetap berpedoman pada undang – undang dan peraturan 

negara yang berkaitan. 

E. Kegunaan Penelitian 
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1. Bagi penulis 

Penelitian ini dapat berguna sebagai penambah wawasan dan ilmu pengetahuan 

tentang permasalahan yang diteliti oleh penulis, sekaligus sebagai syarat untuk 

penulisan tugas akhir dan menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

2. Bagi Lembaga Pemasyarakatan 

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan evaluasi kepada Lembaga 

Pemasyrakatan dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana lanjut usia. 

Yang kedepannya agar lembaga pemasyrakatan itu behasil dalam membina 

narapidana lanjut usia. Dan narapidana lanjut usia ini tidak mengulangi 

perbutannya yang sebelumnya. 

F. Metode Penulisan 

1. Metode pendekatan  

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

pendekatan yuridis sosiologis, Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang 

menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan 

dengan data primer atau data lapangan, Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang 

dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau 

variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan 

(observasi), dan wawancara (interview). Jadi  melihat hukum sebagai perilaku 

manusia dalam masyarakat, yaitu dengan melihat fungsi dan tugas Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas 1 Malang, penerapan prosedur atau peraturan Lembaga 

Pemasyarakatan, serta Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan 

terhadap narapidana lanjut usia yang melakukan tindak pidana 
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2. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi 

penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena 

dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan 

sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Adapun tempat atau 

lokasi yang ingin diteliti oleh penulis yaitu di Lembaga Pemasyrakatan kelas 1 

Malang yang beralamat di Jl. Asahan No.7, Bunulrejo, Blimbing, Kota Malang, 

Jawa Timur 65126. Dimana lapas kelas 1 malang ini adalah salah satu lembaga 

pemasyarakatan terbesar yang ada di jawa  timur. 

3. Jenis Data Penelitian 

Jenis data yang dipergunakan terdiri dari : 

a) Sumber Data  Primer 

a) Wawancara 

Wawancara  dilakukan  dengan narasumber dari kepala lembaga 

pemasyrakatan bapak Krismono atau yang mewakilinya , Kabis Pembinaan 

Narapidan bapak Syukron , dan pegawai lembaga pemasyrakatan kelas 1 

malang dengan maksud menguatkan data dan memperoleh informasi yang 

lebih mendalam mengenai permasalahan yang ada. 

b) Pengamatan (Observasi) 

Melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan pembinaan terhadap 

narapidana lansia di Lembaga Pemasyrakatan kelas 1 Malang. 

c) Studi Dokumen 

Penulis melakukan studi dokumen terhadap buku-buku dan literatur-literatur 

yang berhubungan dengan penelitian ini untuk memperoleh landasan teoritis 
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yang dapat digunakan untuk menganalisis Pelaksanaan Pembinaan Narapidana 

Lansia yang melakukan tindak pidana. 

b) Sumber Data  Sekunder 

Bahan penelitian yang berasal dari peraturan per Undang - Undangan yang 

berkaitan dengan penulisan yang dilakukan. Dalam penelitian ini peraturan per 

Undang-Undangan yang digunakan yaitu : Undang – Undang Nomer 12 tahun 

1995 Tentang Pemasyarakatan. 

c) Sumber Data Tersier  

Sumber data yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan sekunder, seperti kamus hukum, jurnal, ensiklopedia dll . 

4.  Teknik pengumpulan data 

Adapaun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

tanya jawab langsung pada pihak-pihak terkait. Dengan cara penulis melakukan 

pertanyaan yang sudah disiapkan kepada narasumber. Adapun dalam penelitian 

ini wawancara dilakukan ke narasumber dari Bapak Krismono selaku kepala 

lembaga pemasyarakatan kelas 1 malang atau yang mewakilinya, bapak 

Syukran selaku  kabid pembinaan narapidana, petugas lapas , dan narapidana 

lansia. 

b. Dokumen  yaitu pengumpulan data yang dimiliki oleh pihak terkait yaitu 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang  selaku tempat dan lokasi penelitian 

seperti dokumen yang ada di SYSTEM DATABASE PEMASYARAKATAN 

serta ditambah dengan penelusuran perundang-undangan dalam hal ini 

berkenaan dengan proses penelitian ini. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa, 
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studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui 

data tertulis dengan mempergunakan “content analysis” (Soekamto, 2011). 

Penulis melakukan studi dokumen terhadap data sekunder untuk memperoleh 

landasan teoritis yang dapat digunakan untuk menganalisis Pelaksanaan 

Pembinaan Terhadap Narapidana Lansia Yang Melakukan Tindak Pidana studi 

kasus di Lembaga Pemasyrakatan Kelas 1 Malang 

 

 

5. Teknik analisis data 

Seluruh data penelitian baik wawancara, dokumentasi, kepustakaan, maupun 

penelusuran internet atau studi website telah dirasa cukup, maka penulis 

menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan yaitu suatu pembahasan 

yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan 

penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah 

membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, dan buku referensi, 

serta data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan 

memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan 

dengan masalah yang akan diteliti. Kemudian berdasarkan data yang diperoleh akan 

dilakukan analisis untuk membuat suatu kesimpulan dan dapat memberikan suatu 

pemecahan dari masalah yang dikaji. 

G. Sistematika  Penulisan 

Sistem Penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun secara sistematis 

sehingga dapat dengan mudah dipahami yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai 

berikut :  
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BAB I PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II KAJIAN PUSTAKA  

Dalam bab ini berisikan mengenai kajian pustaka yang meliputi deskripsi dan 

uraian mengenai bahan-bahan teori, doktrin atau pendapat sarjana, dan kajian yuridis 

berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, terkait dengan permasalahan yang akan 

dijadikan penulisan hukum. 

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN  

Dalam bab ini akan diuraikan tentang permasalahan yang diteliti  serta 

pemaparan hasil penelitian terhadap bahan hukum yang berkaitan  dengan 

permasalahan berdasarkan pada teori dan kajian pustaka. 

BAB IV PENUTUP 

Bab IV yang merupakan bagian penutup akan memuat dua hal  yaitu 

kesimpulan dan saran-saran terkait dengan permasalahan yang  diteliti. 

 


