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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Harian disebut juga surat kabar merupakan salah satu bentuk dari media 

massa yang masa penerbitannya secara berkala, umumnya diterbitkan secara 

berkala setiap hari sehingga bisa disebut harian. Berbagai konten disajikan dalam  

Harian seperti artikel, berita langsung (straight news), dan iklan.
1
 Salah satu 

konten dalam Harian yaitu artikel disebut juga sebagai artikel opini.Artikel opini 

adalah artikel yang isinya berkaitan dengan berita yang sedang hangat 

dibicarakan. Artikel ini muncul sebagai forum pernyataan pendapat pikiran 

tentang fakta, wacana, postulat, kritik, opini, dan saluran aspirasi kaum 

cendekiawan terhadap berbagai hal.
2
 

Berbagai penulis artikel opini dengan berbagai latar belakang yang 

berbeda perlu berpartisipasi menjadi penulis artikel opini karena kehadiran karya 

artikel opini merupakan aktualisasi diri sendiri. Aktualisasi diri berarti melalui 

karyanya dalam artikel opini, maka seseorang dianggap mampu berbagi ilmunya 

kepada orang lain.
3
 

Karya artikel opini seseorang sangat bermanfaat untuk berbagai pihak, 

terutamanya artikel opini bermanfaat bagi publik. Manfaat bagi publik antara lain: 

Manfaat pertama kehadiran sebuah artikel opini adalah mampu memberikan 

informasi kepada masyarakat karena terkadang masih banyak masyarakat belum 

begitu mengetahui tentang sejumlah peristiwa baru maupun peraturan baru dari 

                                                             
1
Wahyu Wibowo.2006. Berani Menulis Artikel: Babak Baru Kiat Menulis Artikel Untuk Media 

Massa Cetak. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal. 24. 
2 Sedia Willing Barus. 2010. Jurnalistik:Petunjuk Teknis Menulis Berita. Jakarta: Erlangga. Hal 152-
154. 
3Bramma Aji Putra. Juni 2010. Menembus Koran: Cara Jitu Menulis Artikel Layak Jual. Yogyakarta: 
Leutika. Hal. 5-6. 
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pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat. Hal seperti ini bisa menjadi 

informasi dalam artikel opini.
4
 

Manfaat kedua bagi publik dari artikel opini adalah memberikan wawasan 

yang luas kepada pembaca. Khalayak perlu sadar dan mengerti bahwa meski tema 

yang ditonjolkan dalam artikel opini sama namun ketika tema tersebut dikupas 

dan ditulis oleh orang-orang yang berbeda dan dengan latar belakang yang 

berbeda-beda pula tentunya akan menghasilkan pemikiran yang berbeda-beda 

pula. Satu tulisan artikel opini dengan artikel opini yang lain mampu memperkaya 

isi menutupi kekurangan, dengan demikian mampu memberikan wawasan yang 

luas kepada pembaca.
5
 

Dengan memanfaatkan artikel opini untuk sumbangan pemikiran bagi 

orang lain, maka diperoleh juga manfaat ketiga yaitu mampu memberikan 

perubahan ke arah yang lebih baik. Sudah sebaiknya sebagai manusia memiliki 

tugas dan tanggug jawab dalam penegakkan kebenaran dan mencegah hal-hal 

buruk. Meskipun tidak ada manusia yang bisa sempurna dan memang tidak ada 

manusia yang sempurna namun sebaiknya sebagai manusia selalu bisa berbuat 

baik terhadap sesama. Perbuatan baik tersebut seperti contoh ketika pemerintah 

mulai melanggar hak-hak rakyat, maka sebagai khalayak yang baik sebaiknya bisa 

bertindak dengan mengingatkan melalui artikel opini.
6
 

Semua orang dari berbagai latar belakang seperti dari akademisi, praktisi, 

pejabat, mahasiswa mendapatkan kebebasan untuk menulis artikel opini. Namun,  

penulis artikel opini perlu berhati-hati dalam menulis artikel opini karena menulis 

artikel opini suatu aktivitas memindahkan pengalaman ke dalam simbol-simbol 

verbal dan terjadi kegiatan intelektual yang luar biasa banyak.
7
 Seorang penulis 

artikel opini ketika membuat sebuah tulisan artikel opini melibatkan banyak aspek 

dalam dirinya mulai dari mengidentifikasikan karakteristik objek yang ia amati 

                                                             
4Ibid Hal17-18. 
5Ibid Hal17-18. 
6Ibid Hal17-18. 
7
Redi Panuju. Juli 2008. Menulislah Dengan Marah: Kiat Sukses Menulis Opini Di Media Massa. 

Bandung: Penerbit Nusa Media. Hal  9. 
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dan ia kupas, melibatkan aspek penilaian, aspek pengukuran, dan kemudian tak 

terelakkan memasukkan ide-ide di dalamnya.
8
 

 Dari hasil penulisan artikel opini tersebut dan ketika termuat dalam media 

massa, nantinya pembaca mampu melihat kepribadian dan pendirian seorang 

penulisnya karena tulisan opini tersebut merupakan pantulan/ cerminan dari 

pemikiran dirinya, cita-citanya serta harapannya terhadap objek permasalahan 

yang ia kupas. Maka sebagai penulis yang baik, sebaiknya memiliki pemikiran 

yang kritis, memiliki wawasan yang luas, terampil dalam menulis serta memiliki 

kematangan emosi yang terjaga. Penulis yang baik, sebaiknya memiliki 

kemampuan tersebut karena hasil tulisan artikel opininya akan dibaca oleh banyak 

orang dan tak jarang bisa juga menimbulkan resiko berupa kritikan bahkan bisa 

juga menimbulkan kecaman.
9
 

Resiko yang timbul dari pembaca pun tergantung dari karakteristik masing 

masing pembaca, bahkan bisa juga masalah yang timbul bersifat individualistik. 

Kegiatan menulis artikel opini di media massa ini juga berbeda halnya dengan 

kegiatan menulis untuk diri sendiri seperti diary yang kemudian hanya masuk ke 

dalam laci meja yang tidak memiliki peluang atau kemungkinan untuk dibaca oleh 

orang lain.
10

 

 Lalu penulis artikel opini jika ingin tulisannya dimuat pada media massa 

tidaklah bisa instant. Artikel opini sebelum dimuat masih harus berhadapan 

dengan misi yang dimiliki oleh suatu media massa, karena masing-masing media 

massa mempunyai kebijakan redaksional tersendiri untuk menentukan suatu 

artikel opini layak termuat atau tidak.
11

 Misi maupun kebijakan redaksional dari 

masing-masing media massa memang tidak mudah untuk diketahui oleh banyak 

orang karena itu memang merupakan kerahasiaan dari masing-masing media 

massa. Namun sebenarnya jika masyarakat/pembaca bisa mengamati dan 

                                                             
8 Ibid. 
9 Wahyu Wibowo.2006. Berani Menulis Artikel: Babak Baru Kiat Menulis Artikel Untuk Media 
Massa Cetak. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal 4-5. 
10 Redi Panuju. Juli 2008.Menulislah Dengan Marah: Kiat Sukses Menulis Opini di Media Massa. 
Bandung: Penerbit Nusa Media. Hal 10-11. 
11 Ibid. Hal 12. 
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mencermati, dalam artikel opini terdapat suatu pola yang tetap yang membuat 

sebuah tulisan layak untuk dimuat, pola tersebut seperti status/ latar belakang 

penulis, teknik penulisan yang digunakan, tema yang diangkat dan lain 

sebagainya.
12

 

Atas dasar penulisan artikel opini bisa menimbulkan resiko serta artikel 

opini ketika hendak dimuat masih perlu berhadapan dengan misi maupun 

kebijakan redaksional yang dimiliki oleh suatu media massa, peneliti hendak 

meneliti proses redaksi suatu media massa dalam menetapkan artikel opini yang 

layak muat agar artikel yang termuat benar-benar berkualitas sesuai dengan  misi 

maupun kebijakan redaksional dan agar tidak menimbulkan permasalahan di 

kemudian harinya.  

Penelitian skripsi berkaitan dengan proses pemuatan artikel opini ini 

dilaksanakan di Redaksi Harian Suara Merdeka. Dalam Harian Suara Merdeka 

sendiri artikel opini dikenal dengan dua istilah , yaitu istilah “artikel opini” dan 

istilah “artikel wacana”. Istilah “Artikel Opini” merupakan istilah lain yang 

digunakan Redaksi Harian Suara Merdeka untuk tujuan akademis, istilah “Artikel 

wacana” merupakan istilah baku yang digunakan oleh Redaksi Harian Suara 

Merdeka untuk penamaan kolom artikel opini. Dalam kehidupan sehari-hari 

artikel opini Harian Suara Merdeka lebih dikenal dengan istilah “artikel wacana”, 

maka peneliti dalam skripsi ini akan menggunakan istilah “artikel wacana” untuk 

lebih menyesuaikan dengan istilah baku dalam redaksi Harian Suara Merdeka.  

Peneliti hendak meneliti bagaimana proses Redaksi Harian Suara Merdeka 

dalam menetapkan artikel wacana yang layak muat, karena tentunya Harian Suara 

Merdeka sebagai salah satu harian yang tertua di Provinsi Jawa Tengah pastinya 

memiliki misi mapun kebijakan redaksional tersendiri yang bisa berpengaruh 

dalam proses menetapkan dan memuat konten koran yang salah satunya yakni 

konten artikel wacana. Tentunya juga  artikel wacana yang dimuat oleh HarianS 

uara Merdeka tersebut bisa berpengaruh kepada masyarakat Jawa Tengah karena 

                                                             
12 Ibid. 
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Harian Suara Merdeka memiliki persebaran wilayah yang luas di Jawa Tengah 

serta memiliki semboyan Perekat Komunitas Jawa Tengah.  

Persebaran Harian Suara Merdeka sendiri terdiri dari : Semarang Metro 

(Semarang, Kendal, Demak, Salatiga, Purwodadi, Grobogan), Suara Pantura 

(Tegal, Pekalongan, Brebes, Pemalang, Batang), Suara Muria (Jepara, Kudus, 

Blora, Pati, Rembang), Suara Banyumas (Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, 

Purbalingga), Suara Kedu/ DIY (Purworejo, Kebumen, Wonosobo, Yogyakarta, 

Temanggung, Magelang), Solo Metro (Surakarta, Sragen, Sukoharjo, Boyolali, 

Karanganyar, Klaten).
13

 

1.2 Rumusan Permasalahan : 

 Dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : Bagaimana proses redaksi Harian Suara Merdeka dalam 

menetapkan artikel wacana yang layak muat? 

1.3 Tujuan Penelitian :  

 Ada beberapa tujuan dilakukan penelitian ini, antara lain: 

1) Mengetahui bagaimana proses penetapan terkait materi artikel wacana 

yang layak muat pada halaman wacana Harian Suara Merdeka. 

2) Untuk lebih memahami kebijakan redaksional ataupun kriteria yang 

dimiliki oleh Harian Suara Merdeka terhadap artikel wacana yang layak 

dimuat.  

1.4 Kegunaan Penelitian :  

A. Kegunaan Teoretis : 

1) Guna memperkaya kajian Ilmu Komunikasi dalam hal proses penetapan 

artikel wacana yang layak muat dalam Harian Suara Merdeka beserta 

dengan kebijakan redaksional dan kriterianya 

                                                             
13http://koransuaramerdeka.com/wp-content/uploads/2018/03/Company-Profile-Suara-
Merdeka-.pdf. Internet.Diakses Selasa 12 Maret 2019.  

http://koransuaramerdeka.com/wp-content/uploads/2018/03/Company-Profile-Suara-Merdeka-.pdf
http://koransuaramerdeka.com/wp-content/uploads/2018/03/Company-Profile-Suara-Merdeka-.pdf
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2) Dapat menjadi referensi untuk pihak lain saat melakukan penelitian 

selanjutnya. 

 

B. Kegunaan Praktis : 

1) Penelitian ini memiliki kegunaan untuk memperkenalkan kepada 

masyarakat tentang proses artikel wacana yang layak muat, kemudian juga 

berusaha mengenali kebijakan redaksional dan kriteria artikel wacana yang 

layak muat yang dimiliki oleh HarianSuara Merdeka. Hal ini menjadi 

perlu karena media massa menjadi lembaga sosial dan wahana komunikasi 

massa seperti yang tertuang dalam Undang Undang Pers no 40 tahun 1999 

tentang Pers.
14

 

1.5 Metodologi Penelitian. 

 Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan metode peneltian 

kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih terfokus 

untuk mendeskripsikan keadaan, sifat atau hakikat, suatu gejala tertentu atau nilai 

suatu objek.
15

 Esensi utama dari penelitian kualitatif lebih menitikberatkan pada 

penelitian yang berkaitan dengan upaya-upaya menggali makna-makna terhadap 

suatu fenomena tertentu dalam kondisi dan latar yang alami. Penelitian kualitatif 

lebih menekankan pada penemuan suatu konsep, pengetahuan dan bahkan 

mendapatkan suatu teori yang baru, dan bukan untuk melakukan pengujian 

terhadap teori yang sudah ada.
16

 

 Bogdan dan Taylor (Moleong, 2002:3) menjelaskan bahwa penelitian 

kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berbentuk kata-

kata tertulis atau lisan dari seorang narasumber atau perilaku yang dapat menjadi 

objek pengamatan.
17

 Penjelasan tersebut memfokuskan pada jenis data yang 

dikumpulkan pada proses penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Dengan 

                                                             
14

https://pwi.or.id/index.php/uu-kej. Internet. Diakses Selasa 12 Maret 2019 

15M Djamal. 2015. Paradigma Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal.8-9. 
16 Ibid. Hal 16. 
17 Ibid. Hal. 9. 

https://pwi.or.id/index.php/uu-kej
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menggunakan deskriptif kualitatif maka data yang dihasilkan bersifat deskriptif 

serta berupaya menggali makna dari suatu fenomena.  

 Dalam penelitian skripsi mengenai proses Redaksi HarianSuara Merdeka 

dalam menetapkan artikel wacana pada halaman wacana HarianSuara Merdeka 

ini, peneliti akan mewawancarai beberapa pejabat redaksi HarianSuara Merdeka 

seperti Pemimpin Redaksi (Wakil Pemimpin Redaksi jika Pemimpin Redaksi 

berhalangan), Redaktur Pelaksana, serta Desk Wacana dan Edukasia  guna 

mendapatkan informasi yang rinci tentang bagaimana proses artikel wacana yang 

layak muat dalam halaman wacana HarianSuara Merdeka. Penelitian ini juga 

didukung dengan kegiatan pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh 

peneliti dengan mengikuti berbagai proses dari awal seleksi artikel wacana hingga 

termuat (termasuk pula peneliti akan mengikuti rapat redaksi).  

1.5.1 Jenis Sumber Data 

 Data Primer. 

 Data Primer adalah sumber utama yang mampu memberikan informasi, 

gambaran dan fakta berkaitan dengan peristiwa yang dinginkan dalam penelitian. 

Sumber utama merupakan sumber pertama sebuah data dihasilkan. Dalam 

penelitian kualitatif, sumber data utama yaitu segala kata-kata atau semua 

tindakan seseorang yang diamati atau diwawancarai. Dalam proses penelitiannya, 

sumber data primer/ sumber utama, informasi dihimpun dengan menggunakan 

catatan tertulis atau bisa juga dengan perekaman secara video/ audio, serta 

pengambilan foto atau pembuatan film.
18

 

 Dalam penelitian skripsi ini, wawancara menjadi sumber data primer. 

Jajaran Redaksi Harian Suara Merdeka dalam hal ini terdiri dari Pemimpin 

Redaksi/ Wakil Pemimpin Redaksi, Redaktur Pelaksana dan Desk Wacana 

menjadi sumber utama yang akan diwawancarai oleh peneliti.  

 

                                                             
18 Ibrahim. Mei 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif:Panduan Penelitian Beserta Contoh 
Proposal Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Hal.69-70. 



8 
 

 Data Sekunder. 

 Data Sekunder adalah data tambahan dalam penelitian yang berbentuk 

dokumen baik dalam bentuk tertulis maupun foto.
19

 Data sekunder bisa pula data 

kedua setelah mendapatkan data primer. Dokumen dalam data sekunder bisa 

berupa dokumen tertulis seperti majalah ilmiah, arsip, buku, dokumen pribadi, 

serta dokumen resmi.  

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan catatan hasil observasi peneliti 

selama mengadakan penelitian di Kantor Redaksi HarianSuara Merdeka. Catatan 

hasil observasi tersebut nantinya berisi proses desk wacana dalam memilih artikel 

wacana sebelum disodorkan ke dalam rapat redaksi, dinamika dalam rapat redaksi 

dan segala hal yang masih berkaitan dengan proses seleksi hingga proses 

pemuatan artikel wacana Suara Merdeka. Selain dengan catatan hasil observasi, 

data sekunder penelitian ini juga dilengkapi dengan berbagai foto kegiatan redaksi 

Suara Merdeka yang dapat menunjang keakuratan penelitian. Ada pula kliping 

artikel wacana yang masuk ke dalam e-mail desk wacana serta kliping berbagai 

artikel wacana yang termuat.  

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data merupakan suatu prosedur yang bersifat sistematis dan 

standar guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian.
20

 Teknik 

pengumpulan data selalu memiliki hubungan yang erat dengan rumusan masalah 

penelitian yang hendak dipecahkan. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan 

data dengan menggunakan teknik pengamatan (obeservasi) dan wawancara.  

 Teknik wawancara  

 Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung 

secara lisan. Teknik wawancara suatu momentum dua orang atau lebih bertemu 

secara langsung dan bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-

                                                             
19 Ibrahim. Mei 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif:Panduan Penelitian Beserta Contoh 
Proposal Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Hal.70. 
20 Moh Nazir. 2013. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia. Hal.174 
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informasi atau keterangan-keterangan yang diperlukan berkaitan dengan 

penelitiannya.
21

 Teknik wawancara merupakan teknik yang baik untuk menggali 

informasi yang dibutuhkan, selain itu juga sangat bermanfaat sebagai penerangan 

kepada masyarakat seperti halnya wawancara yang ada di televisi atau radio.  

 Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai pejabat redaksi Harian Suara 

Merdeka mulai dari Pemimpin Redaksi atau Wakil Pemimpin Redaksi jika 

Pemimpin Redaksi berhalangan, Redaktur Pelaksana dan Desk Wacana karena 

para pejabat tersebutlah yang memiliki kewenangan dan bertanggung jawab atas 

konten-konten HarianSuara Merdeka termasuk konten artikel wacana. 

 Teknik Pengamatan (Observasi) 

 Teknik pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang 

diselidiki.
22

 

 Dalam hal ini, peneliti akan mengikuti berbagai kegiatan dalam redaksi 

Harian Suara Merdeka dalam proses penetapan artikel wacana. Berbagai kegiatan 

tersebut antara lain: proses selekesi artikel yang dilakukan oleh Desk Wacana dan 

Edukasia, selanjutnya rapat redaksi yang membahas berbagai konten Harian Suara 

Merdeka yang akan termuat termasuk pula artikel wacana, kemudian proses 

editing, dan terakhir proses finishing berupa konsultasi artikel wacana yang 

dilakukan oleh Desk Wacana Dan Edukasia kepada Redaktur Pelaksana serta hal-

hal lain yang masih berkaitan dalam proses penetapan.  Keikutsertaan peneliti 

dalam berbagai bentuk kegiatan redaksi tersebut sebagai upaya pencarian proses 

yang baku dalam pemuatan artikel wacana yang layak dimuat yang dilakukan oleh 

redaksi Harian Suara Merdeka.  

 

 

                                                             
21 Cholid Narbuko & H. Abu Achmadi. 2007. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Bumi Aksara. Hal. 
83. 
22 Ibid. Hal.70 
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1.5.3 Teknik Analisis Data 

 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data yang 

dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap yakni reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berikut ini uraian dari rangkaian 

proses analisis data : 

1. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan pentransformasian data “kasar” 

yang muncul dari berbagai catatan di lapangan. Proses reduksi data ini 

berlangsung secara terus menerus seiring dengan berjalannya 

penelitian ini. Reduksi data ini suatu bentuk analisis data yang 

memiliki tujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 

membuang data yang dirasa kurang diperlukan, dan juga 

mengorganisasi data untuk memudahkan dalam proses penarikan 

kesimpulan serta proses verifikasi.
23

  

Pada tahap reduksi data ini, hasil wawancara peneliti dengan subyek 

penelitian diolah menjadi teks transkrip dalam bentuk percakapan 

tanpa mengurangi atau menambahkan kata. Dalam proses ini pula, 

peneliti juga membuat catatan hasil observasi selama peneliti 

melaksanakan penelitian. Kemudian peneliti akan membuang data 

yang dirasa kurang diperlukan atau tidak berkaitan dengan fokus 

penelitian yakni proses penetapan artikel wacana yang layak muat. 

Selanjunya peneliti akan mengorganisasi data yang sudah didapatkan 

dengan menggunakan pengodean data. Pengodean data ini 

dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam proses penganalisisan 

data.  

2. Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta 

                                                             
23 Matthew B Miles & A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang 
Metode-Metode Baru. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press). Hal. 16-20.   
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pengambilan tindakan. Sekumpulan informasi tersebut berbentuk teks 

naratif.
24

 

Setelah proses reduksi data, peneliti akan  memaparkan seluruh data 

yang didapatkan dalam bentuk teks narasi yang dikaitkan langsung 

dengan berbagai teori yang digunakan peneliti.  

3. Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dalam rangkaian proses 

analisis data. Analisis data ini dilengkapi juga dengan proses verifikasi 

data sebagai bentuk pengujian kebenaran data, kekokohan data dan 

kecocokannya sehingga data tersebut menjadi data yang valid.
25

   

Pada tahap akhir ini, peneliti menarik kesimpulan yang mengerucut 

untuk menjawab pertanyaan pada rumusan permasalahan yakni : 

Bagaimana proses redaksi HarianSuara Merdeka dalam menetapkan 

artikel wacana yang layak muat dalam halaman wacana ?. 

 

1.6 Lokasi Penelitian 

 Penelitian tentang artikel wacana ini dilakukan di Kantor Redaksi Harian 

Suara Merdeka yang beralamatkan di Jalan Pandanaran II/ No 10 Kota Semarang.  

1.7 Sistematika Penulisan : 

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, peneliti membuat sistematika 

penulisan dari bab 1 hingga bab 5 dengan susunan sebagai berikut : 

Bab I : Pendahuluan. 

Dalam bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, rumusan permasalahan, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian, lokasi dan tatakala 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

                                                             
24 Matthew B Miles & A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang 
Metode-Metode Baru. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press). Hal. 16-20.   
25 Ibid. 
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Bab II : Tinjauan Pustaka. 

Pada bab ini dijelaskan mengenai berbagai teori yang berkaitan dengan rumusan 

permasalahan seperti yang telah dijelaskan pada bab I. 

Bab III : Metode Penelitian. 

Pada bab ini dijelaskan mengenai metode yang digunakan untuk menganalisis 

rumusan permasalahan. 

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan. 

Pada bab ini berisi mengenai analisis semua data yang didapatkan selama 

penelitian dengan menggunakan teori yang tercantum dalam bab II. 

Bab V : Kesimpulan dan Saran. 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari keselurahan isi yang dibahas dan saran 

saran dari peneliti. 

1.8 Tatakala Penelitian 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


