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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Jika jaman dahulu hotel dikenal hanya sebagai tempat penginapan saja, 

akan tetapi sekarang hotel mengembangkan fasilitas serta pelayanannya. Terlebih 

dalam pelayanan untuk para pengunjung yang memiliki agenda melakukan 

perjalanan dinas luar kota, yang pesertanya datang tak hanya memerlukan tempat 

penginapan saja akan tetapi tempat seperti meeting room atau ballroom sehingga 

nantinya dapat digunakan dalam agenda perjalanan dinas mereka.  

Oleh karena itu kebutuhan meeting room bagian dari usaha jasa wisata, 

industri perhotelan yang memiliki hubungan sangat erat dengan industri meeting, 

conference atau convention, maupun exhibition. Para pihak penyelenggara acara 

tentunya akan melirik hotel sebagai tempat yang tepat untuk melakukan agenda 

kegiatan perjalanan dinas tersebut. Tak hanya itu hotel sebagai penyedia jasa 

akomodasi terlengkap tentunya dengan berbagai fasilitas penunjang seperti 

ketersediaan kamar sebagai tempat peginapan atau beristirahat, meeting room, 

bussines centre hingga fasilitas penunjang lainnya seperti kolam renang, pusat 

kebugaran dan lain-lain. 

Peluang ini dilihat oleh Hotel Grand Edge Semarang, hotel yang secara 

resmi beroperasi meramaikan dunia perhotelan di Kota Semarang pada hari Sabtu 

tanggal 09 Mei 2015. Hotel Grand Edge Semarang menawarkan konsep hotel dan 

food mall yang pertama di Semarang dan sekitarnya, pihak pengelola optimis Hotel 
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Grand Edge Semarang mampu memenuhi kebutuhan gaya hidup masyarakat. 

Seperti slogan yang diusungnya “Your Truly Lifestyle”1. 

Seperti slogan yang diusung “Your Truly Lifestyle”, Hotel Grand Edge 

Semarang menawarkan fasilititas penunjang seperti food mall yang bisa dijadikan 

tempat berwisata kuliner bagi para pengunjung, bar & sky pool yang bisa dijadikan 

area wisata untuk melihat pemandangan Kota Semarang di malam hari, hingga 

fasilitas meeting room dan bussines centre bagi para tamu yang memiliki 

kebutuhan bisnis mereka. 

Hotel Grand Edge merupakan hotel bintang 4 yang terletak di Jl. Sultan 

Agung No.96 Kota Semarang. Hotel ini memberikan berbagai macam fasilitas 

yang memanjakan para pengunjung yang datang. Letak yang berada di tengah-

tengah kota menjadi kelebihan dari Hotel Grand Edge Semarang Hanya 

membutuhkan waktu tempuh 5 menit untuk sampai ke Hotel Grand Edge dari pusat 

Kota Semarang, demikian pula jarak dari Achmad Yani International Airport hanya 

20 menit. Sementara itu bagi para tamu yang menggunakan transportasi kereta 

api hanya memerlukan waktu sekitar 25 menit menuju Hotel Semarang. Tamu 

ataupun pengunjung juga dapat menuju lokasi wisata Kota Lama serta Klenteng 

Sam Poo Kong hanya memerlukan waktu tempuh sekitar 15 menit dari hotel. 

Di Hotel Grand Edge Semarang tersedia 118 kamar yang terdiri dari 5 tipe 

kamar yaitu Deluxe Twin/Double, Deluxe Premuim, Deluxe Emerald, Junior Suite, 

dan Executvie Suite. Pada bagian paling atas hotel, terdiri dari bar & sky pool,dan 

fasilitas lainnya adalah meeting room dan bussines centre.  

                                                             
1 Hermawan Endra Wijonarko. “Video Kemewahan Hotel Grand Edge Semarang” dalam Tribun Jateng. 09 
Mei 2015. Online. Internet. 14 Oktober 2017. http://jateng.tribunnews.com/2015/05/09/video-
kemewahan-hotel-grand-edge-semarang  

http://jateng.tribunnews.com/2015/05/09/video-kemewahan-hotel-grand-edge-semarang
http://jateng.tribunnews.com/2015/05/09/video-kemewahan-hotel-grand-edge-semarang
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Yang menjadi keunikan di Hotel Grand Edge Semarang selain adanya food 

mall yang letaknya bersebelahan dengan hotel ada pula fasilitas meeting room-

nya atau ballroom. Adapun 5 dari 6 meeting room yang tersedia di hotel ini 

pengunjung yang mengadakan acara dapat melihat pemandangan sekitar Hotel 

Grand Edge Semarang. Penggunaan kata penjualan meeting room disebut 

sebagai penjualan meeting package oleh Sales & Marketing Departement Hotel 

Grand Edge Semarang.  

Hal ini dikarenakan tidak hanya fasilitas meeting room saja yang dijual akan 

tetapi juga termasuk dengan fasilitas kamar, perlengkapan meeting, food and 

bevarage, dan produk lainnya sesuai dengan kebutuhan tamu. Sasaran utama 

dalam pemasaran fasilitas meeting package ini ialah instansi pemerintahan, 

instansi swasta, dan bank yang ada di Kota Semarang dan sekitarnya. 

 Instansi pemerintahan, instansi swasta, dan bank setidaknya akan 

membutuhkan fasilitas meeting room yang ada di beberapa hotel untuk rapat atau 

pertemuan yang diadakan diluar kantor hingga agenda perjalanan dinas. 

Corporate dan goverment dijadikan sasaran dari pemasaran penjualan dari produk 

meeting package oleh beberapa hotel yang ada di Semarang dan sekitarnya 

termasuk Hotel Grand Edge. Oleh karena itu Sales & Marketing Departement Hotel 

Grand Edge harus menyusun strategi komunikasi pemasaran sebagai pendekatan 

ataupun menyusun strategi komunikasi pemasaran yang berbeda kepada 

corporate dan goverment yang berbeda dibandingkan dengan hotel-hotel lainnya.  

Sales & Marketing Departement memerlukan strategi komunikasi 

pemasaran dalam mempromosikan Hotel Grand Edge untuk memasarkan produk 

hotel yang mereka jual. Pengertian dari Strategi itu sendiri adalah sebuah 
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perecanaan untuk mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan.2 

Sedangkan Komunikasi Pemasaran adalah sarana di mana perusahaan berusaha 

menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen baik secara 

langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual.3 

Dalam pemasaran produk tentunya perlu diadakannya strategi komunikasi 

pemasaran yang memiliki peranan penting untuk mempengaruhi konsumen agar 

dapat membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Adapun 

strategi komunikasi pemasaran tersebut dapat dikatakan sebagai Bauran 

Komunikasi Pemasaran (marketing communication mix). Bauran komunikasi 

pemasaran (marketing communication mix) terdiri dari delapan model komunikasi 

utama yaitu iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat dan publikasi (Public 

Relations), pemasaran langsung, pemasaran interaktif, pemasaran dari mulut ke 

mulut, dan penjualan personal.4 

Dari kedelapan strategi komunikasi pemasaran tersebut, Sales & Marketing 

Departement Hotel Grand Edge Semarang menggunakankan keseluruhan dari 

bauran komunikasi pemaran menurut Philip Kothler dalam melakukan pemasaran 

produk meeting package kepada corporate, government, dan bank. 

Peran, tugas dan tanggungjawab utama dari Sales & Marketing 

Departement adalah untuk membangun produk, merancang strategi distribusi, 

harga, promosi dan mengedukasi pasar sehingga pelanggan mengenal dan 

mempunyai keinginan untuk membeli atau menggunakan produk yang 

ditawarkan.5 Hal ini selaras dengan tujuan dari tugas dan tanggung jawab Sales & 

Marketing Departement Hotel Grand Edge.   

                                                             
2 Tjiptono, Fandy. 2015. Strategi Pemasaran. Yogyakarta: CV. Andi. Hal. 4 
3 Kotler, Philip. 2009. Manajemen pemasaran. Jakarta: Erlangga. Hal 172 
4 Ibid. Hal 174  
5 Budiman, Dedy. 2015. Kejar Target. Jakarta: PT. Gramedia. Hal 14 
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Menurut salah satu Sales Executive Hotel Grand Edge, hotel akan 

dikatakan sukses tidak hanya dilihat melalui jumlah pengunjung hotel yang 

menginap di hotel itu saja ataupun seluruh kamar yang terdapat dihotel terjual 

habis, namun juga dari penjualan meeting package yang terdapat di hotel itu. Dan 

penjualan meeting package Hotel Grand Edge dari tahun ketahunnya terus 

mengalami peningkatan dalam penjualannya.6 

Penulis sebelumnya telah melakukan kegiatan magang di Hotel Grand Edge 

Semarang selama 3 bulan mulai dari awal bulan Januari 2017 hingga awal bulan 

April 2017 dan menulis laporan hasil kegiatan magang tersebut dengan judul 

“Peran Sales Marketing Departement  Sebagai Strategi Pemasaran Hotel Grand 

Edge Semarang Dalam Menjalin Kerjasama Dengan Instansi Pemerintah”. Kiranya 

hasil laporan tersebut dapat dijadikan sebagai data lanjutan dari penelitian ini dan 

lebih memperkuat data dari hasil penelitian ini. 

Berangkat dari latar belakang tersebut, peneliti memutuskan untuk meneliti 

peran Sales & Marketing Departement sebagai perancang strategi komunikasi 

pemasaran meeting package Hotel Grand Edge Semarang. Penulis ingin melihat 

bagaimana peran dari Sales & Marketing Departement Hotel Grand Edge 

Semarang yang dijadikan sebagai perancang dan pelaksana strategi komunikasi 

pemasaran meeting package hotel dalam penjualan tersebut. 

 

 

 

 

 

                                                             
6 Wawancara dengan Ibu Riska, selaku Sales Executive Hotel Grand Edge. Pada 07 Oktober 2017, 
pukul 13.10 di Hotel Grand Edge Semarang. 
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1.2 Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, berikut adalah rumusan 

masalah dalam studi ini yaitu “Bagaimana Peran Sales & Marketing 

Departement Sebagai Perancang Dan Pelaksana Strategi Komunikasi 

Pemasaran Meeting Package Hotel Grand Edge Semarang ?” 

 

 1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui peran Sales & 

Marketing Departement sebagai perancang dan pelaksana strategi komunikasi 

pemasaran meeting package Hotel Grand Edge Semarang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan 

pengalaman serta dapat dijadikan kesempatan sebagai penerepan dari ilmu yang 

sudah penulis dapat sebelumnya, selama duduk di bangku kuliah. Manfaat teoritis 

lainnya manfaat ini ditujukan bagi mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata 

khususnya mahasiswa ilmu komunikasi terutama dalam bidang komunikasi 

pemasaran. 

Selain itu nantinya penelitian ini dapat dijadikan refensi bagi pembaca. 

Penelitian ini dilakukan sebagai syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi 

untuk mendapatkan gelar sarjana Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi 

Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 
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b. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam 

mempelajari masalah tentang komunikasi pemasaran khususnya di perhotelan, 

serta dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi penelitian yang lebih lanjut 

mengenai peran Sales & Marketing Departement sebagai perancang dan 

pelaksana strategi komunikasi pemasaran meeting package Hotel. Penelitian ini 

juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi Hotel Grand Edge, dan menjadi 

masukan bagi Sales & Marketing Departement  Hotel Grand Edge dalam 

menyusun strategi komunikasi pemasaran hotel dalam menjualkan meeting 

package. 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitiannya adalah 

menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dimana penelitian ini bertujuan 

untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah 

manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas 

sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya.7 

Penelitian kualiatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan 

dalam mengungkap kehidupan kerja berorganisasi pemerintah, swasta, 

kemasyarakatan, kepemudaan, olahraga, seni dan budaya, sehingga dapat 

dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteran bersama.  

 

1.5.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data ada 3 teknik pengumpulan data menurut Imam 

yaitu teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi.8 Akan tetapi 

                                                             
7 Gunawan. Imam. 2016. Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hal 85 
8 Ibid Hal 141 
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teknik pengumpulan data pada penelitian ini hanya menggunakan dua jenis teknis 

pengumpulan data yaitu dengan metode observasi, dan metode wawancara. 

a) Metode Observasi  

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara 

sistematis.9 Metode observasi dilakuan dengan cara pengamatan secara langsung 

di Hotel Grand Edge untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi pemasaran 

mereka. Observasi dilakukan dengan melihat aktifitas kegiatan penjualan meeting 

package secara langsung.  

b) Metode Wawancara  

Wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada suatu 

masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau 

lebih berhadapan secara fisik.10 Dalam metode wawancara ini penulis akan 

mewawancarai seorang Sales Manager dan 2 orang Sales Executive Hotel Grand 

Edge Semarang untuk memperkuat data yang diperoleh dari hasil observasi 

dilapangan. 

 

1.5.2 Jenis dan Sumber Data 

Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan 2 tipe data yang 

dipergunakan untuk memperkuat hasil penelitian yaitu dengan menggunakan data 

primer dan data sekunder.11 

 

 

                                                             
9   Gunawan. Imam. 2016. Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hal 143 
10 Ibid Hal 160 
11 Sutrisno. 2012. “Pengaruh Salesmanship dan Sales Promotion Terhadap Penjualan Rokok Clas 
Mild Pada PT. Delta Internusa Pekan Baru”. Skripsi : Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan 
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekan Baru hal : 41 
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a) Data Primer  

Data Primer adalah data yang penulis peroleh secara langsung dilapangan. 

Data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 

dengan mewawancarai seorang Sales Manager dan 2 orang Sales Executive 

Hotel Grand Edge Semarang guna melengkapi penelitian ini. Dan hasil Observasi 

langsung yang dilakukan oleh penulis. 

b) Data Sekunder  

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dalam bentuk data yang 

telah jadi, atau data yang sudah dipublikasikan ataupun disusun sebelumnya.12 

Data sekunder yang dapat menunjang penelitian ini dapat dikumpulkan melalui 

data-data berupa brosur yang terdapat pada sales kit Hotel Grand Edge, buku, 

jurnal, skripsi, maupun artikel-artikel yang terdapat di internet. 

 

1.5.3 Teknik Analisa Data  

Miles & Huberman mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam 

menganalisis data penelitian kualitatif yaitu reduksi data (data reduction), paparan 

data (data display), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion 

drawing/verifying). 13 

a) Reduksi Data (data reduction) 

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. 

                                                             
12 Sutrisno. 2012. “Pengaruh Salesmanship dan Sales Promotion Terhadap Penjualan Rokok Clas Mild Pada 
PT. Delta Internusa Pekan Baru”. Skripsi : Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekan Baru hal : 41 
13 Gunawan. Imam. 2016. Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hal 210-121 
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b) Paparan Data (data display) 

Pemaparan data sebagai sekumulan informasi tersusun, dan memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan ddan pengambilan tindakan (Miley & 

Huberman). Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman 

kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan 

analisis dari sajian data. Data penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian. 

c) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (conclusion drawing/verifying)  

Penarikan simpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus 

penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk 

deskripsi objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian. 

Penelitian ini bergerak dalam menganalisis data dengan menggunakan 

metode analisis. Data akan di reduksi terlebih dahulu kemudian data akan 

dipaparkan secara deskripsi yang jelas. Setelah itu akhirnya penulis akan menarik 

simpulan dari penelitian ini sesuai dengan data dan analisis data yang telah 

dilakukan. 

Miles & Huberman menyatakan bahwa terdapat dua model pokok dalam 

melaksanakan anasilis didalam metode penelitian kualitatif, yaitu model analisis 

jalinan atau mengalir (flow model of analysis) dan model analisis interaktif.14 Akan 

tetapi dalam penelitian ini penulis akan menggunakan model analisis jalinan atau 

mengalir (flow model of analysis). 

Model analisis jalinan atau mengalir (flow model of analysis) merupakan 

model analisis mengalir tiga komponen yaitu reduksi data, sajian data, dan 

penarikan kesimpulan/verifikasi yang dilakukan saling mengalir dengan proses 

                                                             
14 Gunawan. Imam. 2016. Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hal 211 
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pengumpulan data dan mengalir bersamaan.15 Berikut langkah-langkah dalam 

analisis mengalir dapat dilihat pada gambar berikut : 

Gambar 1.1 langkah-langkah dalam analisis mengalir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Google 

 

1.5.4 Validasi Data 

Data yang sudah terkumpul dalam penelitian ini untuk memvalidasikan data 

nya menggunakan cara triangulasi data. Triangulasi data diunakan sebagai proses 

memantapkan derajat kepercayaan (kredibilitas/validitas) dan konsistensi 

(realibilitas) data, serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data di 

lapangan. Triangulasi menurut Mantja dapat juga digunakan untuk memantapkan 

konsistensi metode silang, seperti pengamatan dan wawancara atau penggunaan 

metode yang sama, seperti wawancara dengan beberapa informan.16 

Triangulasi mencari dengan cepat pengujian data yang sudah ada dalam 

memperkuat teori dan meningkatkan kebijakan, serta program yang berbasis pada 

                                                             
15 Gunawan. Imam. 2016. Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Hal 211 
16 Ibid Hal 218 
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bukti yang telah tersedia. Triangluasi menyediakan satu perangkat kuat ketika satu 

respons cepat diperlukan, atau ketika data ada untuk menjawab satu pertanyaan 

spesifik. Triangulasi bukan bertujuan mencari kebenaran, tetapi meningkatkan 

pemahan peneliti terhadap data dan fakta yang dimiliki. 

 

1.6 Lokasi dan Tatakala Penelitian 

Adapun lokasi dari penelitian ini yaitu bertempat di Hotel Grand Edge 

merupakan hotel bintang 4 yang terletak di Jl. Sultan Agung No.96 Kota 

Semarang. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 4 bulan lamanya dimulai 

dari minggu ke 3 bulan September 2017 untuk penentuan topik hingga akhir bulan 

Januari 2018 untuk penulisan laporan. Berikut adalah tatakala dari penelitian ini : 

Tabel 1.1 Tatakala Penelitian 

 

1.7 Sistematika Penulisan Laporan Akhir 

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menuliskan laporan akhir yang 

terdiri 5 Bab, yaitu di Bab pertama penulis akan menjelaskan tentang latar 

belakang penelitian secara terperinci mengenai permasalah yang akan diangkat 

dalam penelitian tersebut. Selanjutnya terdapat pula perumusan masalah, 

perumusan masalah akan muncul dari latar belakang permasalahan yang terjadi, 

No Kegiatan 

Bulan 

Sept-17 Oct-17 Nov-17 Des 17  Jan-18 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. 
Penentuan 
Topik                                 

2. 
Pembuatan 
Proposal                     

3. 
pengumpulan 
Data                                 

4. Analisis Data                                 

5. 
Penulisan 
Laporan                                 
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oleh sebab itu, permasalahan atau pertanyaan penelitian harus bersifat memiliki 

tingkat keingintahuan (eagerness to know) yang cukup tinggi bagi mahasiswa 

peneliti. 

 Dilanjutan dengan tujuan dari penelitian tersebut apa, dimaksudkan adalah 

untuk mengetahui apa yang telah dirumuskan dalam pertanyaan penelitian. 

Kemudian dilanjutkan dengan kegunanan penelitian, kegunaan penelitian 

mencakup yang bersifat teoritis maupun praktis. Kegunaan ini bisa tidak hanya 

dalam lingkup kampus tetapi bisa lebih luas dari pada itu, misalnya untuk menjadi 

masukan bagi pemerinah dan/atau pengambil kebijakan. 

Lalu dilanjutkan dengan metodologi penelitian, dalam sub bab ini penulis 

akan menjelaskan ringkasan rancangan penelitian, prosedur penelitian, ala ukur 

penelitian yang digunakan, parameter yang diamati, sample, teknik analisis, dan 

metode uji penelitian. Kemudian sub bab selanjutnya yaitu lokasi dan tatakala 

penulisan, sub bab ini menguraikan dimana lokasi penulis akan melakukan 

penelitian dan menguraikan jadwal dan lama waktu penelitian yang akan 

dilakukan. Dan sub bab dalam bab satu yang terakhir adalah sistematika penulisan 

laporan akhir. Dalam sistematika penulisan laporan akhir ini penulis menulis 

secara naratif tidak dibuat daftar atau list. 

Bab dua merupakan tinjauan pustaka, yang menjabarkan teori yang relevan 

yang akan digunakan dalam penelitian. Tinjauan pustaka ini juga berisi tentang 

uraian tentang data sekunder atau data tersier yang diperoleh dari berbagai 

sumber seperti buku, jurnal ilmiah atau penelitian terdahulu. Teori yang akan 

digunakan oleh penulis boleh lebih dari satu teori untuk dibahas dalam 

permasalahan penelitian sepanjang teori-teori itu berkaitan (relevan).  
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Bab tiga yaitu metode penelitian, bab ini mendeskripsikan secara lebih rinci 

dan runtut rancangan penelitian, prosedur penelitian, teknik penarikan sample, 

teknik analisis, dan metode lainnya yang terdapat dalam penelitian tersebut. Bab 

empat hasil penelitian dan pembahasan, bab ini merupakan bagian penyajian data 

hasil penelitian yang sudah penulis lakukan. Penulis akan menulisan seluruh data 

yang telah diperoleh dari hasil penelitian selama dilapangan, dan membandingkan 

dengan hasil penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan. 

Bab lima ini mencakup kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan hasil dari 

isi pertanyaan pembahasan penelitian yang diuraikan secara singkat dan jelas. 

Selanjutnya, saran disini merupakan saran yang berisi anjuran yang bersifat 

konkret, realistis praktis dan terarah yang biasanya ditujukan untuk objek yang 

diteliti. 
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