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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bumi dan lingkungan yang kita kenal selama ini tengah mengalami masalah. 

Contohnya sampah-sampah yang dibuang ke sungai dan ke laut yang 

mengakibatkan hewan-hewan mati karena memakan sampah plastik. Seperti yang 

terjadi pada seekor paus sperma yang sedang hamil kemudian ia mati karena 

memakan 22 kilogram sampah plastik. Bangkai paus tersebut ditemukan di salah 

satu pantai di Porto Cervo, Sardinia, Italia1. Kemudian air sungai yang tercemar 

limbah pabrik, limbah rumah tangga, limbah pertanian, dan sampah plastik. 

Menurut salah satu berita dari liputan6.com, sudah ada 10 sungai di seluruh dunia 

yang tercemar2. 

Saat ini bumi juga sedang mengalami perubahan iklim besar-besaran. Hal itu 

memicu pemanasan global yang membuat es di kutub utara mencair dengan cepat 

sehingga  membuat hewan-hewan yang ada nyaris kehilangan habitat dan kesulitan 

mencari makanan dan juga kebakaran hutan yang diakibatkan oleh manusia atau 

cuaca yang terlalu panas. Pernyataan tersebut dibuktikan oleh United Nation 

 
1 Afra Augesti, 2019, “Sedih, Paus Bunting Mati Akibat Telan 22 Kilogram Sampah 

Plastik” (https://m.liputan6.com/global/read/39330006/sedih-paus-bunting-mati-
akibat-telan-22-kilogram-sampah-plastik, diunduh 18 November 2020) 

2 Sulung Lahitani, 2015, “10 Sungai Paling Tercemar di Dunia” 
(https://m.liputan6.com/citizen6/read/2157410/10-sungai-paling-tercemar-di-
dunia, diunduh 18 November 2020) 

https://m.liputan6.com/global/read/39330006/sedih-paus-bunting-mati-akibat-telan-22-kilogram-sampah-plastik
https://m.liputan6.com/global/read/39330006/sedih-paus-bunting-mati-akibat-telan-22-kilogram-sampah-plastik
https://m.liputan6.com/citizen6/read/2157410/10-sungai-paling-tercemar-di-dunia
https://m.liputan6.com/citizen6/read/2157410/10-sungai-paling-tercemar-di-dunia
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Environment Programme yang mengutip dari NASA Goddard Institute for Space 

Studies. Suhu permukaan bumi mengalami peningkatan sejak tahun 2014 yang pada 

saat itu suhu permukaan bumi adalah 0,8o C, lalu pada tahun 2015 tercatat 0,9o C 

dan meningkat lagi pada tahun 2016 menjadi 1o C. Kemudian suhu permukaan bumi 

sempat mengalami penurunan pada tahun 2017 dan 2018 yaitu 0,9 Co, lalu pada 

tahun 2019 kembali meningkat menjadi 1o C3. 

Data diatas telah terbukti bahwa es di kutub utara sudah mulai mencair dan 

mengakibatkan seekor beruang kutub yang kelaparan dan mencari makanan jauh 

dari habitat aslinya. Beruang kutub betina itu ditemukan sedang berkeliaran di 

Norilsk, Siberia Utara. Ia tampak sedang sakit dan kelelahan karena ia hanya 

berbaring saja selama berjam-jam. Seorang ahli lingkungan setempat, Oleg 

Krashevsky, berkata bahwa beruang kutub tersebut adalah beruang kutub pertama 

yang terlihat di Norilsk setelah 40 tahun terakhir. Hal ini dikarenakan perubahan 

iklim global yang membuat habibat asli beruang kutub, yakni daratan es, mencair 

sehingga memaksa beruang kutub tersebut mencari makanan di darat dan 

melakukan kontak dengan penduduk setempat4. 

Data dari NASA Goddard Institute for Space Studies tersebut juga memicu 

kebakaran hutan yang melanda Australia. Kabakaran tersebut sudah 

menghancurkan seperlima hutan di benua Australia, karena hal itu peristiwa ini 

 
3 United Nation Environment Programme, 2019, “Yearly Global Temperature Anomaly” 

(https://wesr.unep.org/topic/index/5, diunduh 15 November 2020) 
4 Agni Vidya Perdana, 2019, “Kelaparan, Seekor Beruang Kutub Ditemukan Berkeliaran di 

Siberia” (https://internasional.kompas.com/read/2019/06/18/23284651/kelaparan-
seekor-beruang-kutub-ditemukan-berkeliaran-di-siberia, diunduh 11 Juni 2020) 

https://wesr.unep.org/topic/index/5
https://internasional.kompas.com/read/2019/06/18/23284651/kelaparan-seekor-beruang-kutub-ditemukan-berkeliaran-di-siberia
https://internasional.kompas.com/read/2019/06/18/23284651/kelaparan-seekor-beruang-kutub-ditemukan-berkeliaran-di-siberia
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merupakan peristiwa kabakaran paling buruk sepanjang sejarah. Berdasarkan 

sebuah penelitian, sekitar 5,8 juta hektar hutan yang berada di New South Wales 

dan Victoria telah terbakar sejak bulan September 2019 hingga bulan Januari 2020, 

kedua wilayah tersebut memiliki 21 persen hutan di Australia. Penyebab kebakaran 

hebat ini adalah perubahan iklim yang ekstrim. Murray-Darling Basin menjadi 

salah satu wilayah yang menarik perhatian para peneliti. Wilayah ini yang paling 

parah mengalami kekeringan hingga membuat api susah untuk dipadamkan. Selama 

12 musin berturut-turut, Murray-Darling Basin memiliki tingkat curah hujan 

dibawah rata-rata yang membuatnya mengalami periode panas terpanjang sejak 

tahun 1990. Jika iklim Australia semakin parah, maka hutan-hutan di Australia akan 

lebih mudah terbakar karena cuaca yang terlalu panas5. 

Berita yang disebutkan diatas hanya sebagian kecil contoh dari kerusakan alam 

yang sebenarnya sudah lama terjadi. Seperti pada tahun 1992 seorang remaja putri 

bernama Severn Suzuki berpidato di United Nation Conference on Environment 

and Development di Rio de Janeiro. Ia mewakili ECO (Environmental Children’s 

Organization) yang beranggotakan anak-anak berusia 12 sampai 13 tahun. Isi dari 

pidatonya adalah pesan dari dirinya dan teman-teman dalam organisasinya agar 

para orang dewasa atau orang tua, yang bertanggungjawab atas kelangsungan hidup 

anak dan cucu mereka, harus merubah cara hidup mereka. Ia merasa bahwa para 

orang tua terus menerus merusak lingkungan tanpa mereka sadari. Maka dari itu, 

Severn meminta kepada semua orang yang hadir dalam konferensi tersebut sebagai 

 
5 Imamatul Silfia, 2020, “Kebakaran Telah Melahap Seperlima Hutan di Australia” 

(https://sains.kompas.com/read/2020/02/25/190200323/kebakaran-telah-
melahap-seperlima-hutan-di-australia, diunduh 17 Juni 2020) 

https://sains.kompas.com/read/2020/02/25/190200323/kebakaran-telah-melahap-seperlima-hutan-di-australia
https://sains.kompas.com/read/2020/02/25/190200323/kebakaran-telah-melahap-seperlima-hutan-di-australia
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perwakilan para orang tua dan perwakilan dari anak dari kedua orang tua di seluruh 

dunia agar mereka berhenti merusak lingkungan jika belum menemukan solusi 

yang tepat. Video pidatonya itu diunggah oleh kanal Youtube bernama “We 

Canada”. Sebagian besar komentar warganet mengenai video ini mendukung 

Severn atas kesadarannya dan kepeduliannya terhadap lingkungan. Ada pula 

warganet yang berpendapat bahwa tidak ada perubahan setelah pidato Severn 

Suzuki dan keadaan lingkungan masih sama saja bahkan setelah bertahun-tahun 

yang mana hal itu sangat disayangkan6. 

Tidak hanya Severn Suzuki, pada tahun 2018 ada seorang remaja putri lain 

berusia 15 tahun yang berasal dari Swedia bernama Greta Thunberg yang berbicara 

atas nama keadilan iklim. Ia berpidato dalam United Nation Climate Change 

COP24 Conference. Dalam pidatonya ia berkata bahwa aksi sekecil apapun bisa 

merubah dunia menjadi lebih baik. Ia juga berkata bahwa lingkungan kita telah 

dikorbankan untuk memenuhi keinginan orang-orang kaya yang jumlahnya tidak 

sebanding dengan jumlah penduduk yang mengalami dampak buruk dari usaha 

mereka dalam mengembangkan bisnis mereka, tentu saja hal yang sama juga akan 

dialami generasi selanjutnya. Para orang tua yang mengaku menyayangi anak-anak 

mereka lebih dari apapun malah merenggut masa depan mereka didepan mata 

mereka. Greta juga menyarankan agar kita tidak menggunakan bahan bakar fosil 

dan lebih fokus pada keadilan. Ia berpidato bukan untuk memohon pada pemimpin 

dunia untuk peduli, karena sebelumnya ia dan beberapa orang yang mengatakan hal 

 
6 We Canada, 2012, “Severn Cullis-Suzuki at Rio Summit 1992” 

(https://youtu.be/oJJGulZVfLM, diunduh 12 Juni 2020) 

https://youtu.be/oJJGulZVfLM
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yang sama telah diabaikan dan pasti akan diabaikan lagi. Kita sudah kehabisan 

waktu, perubahan akan tetap terjadi baik kita suka maupun tidak. Namun kekuatan 

sebenarnya adalah milik masyarakat7. 

Semua hal tersebut terjadi karena manusia yang kurang peduli pada lingkungan 

sekitar mereka. Ketidakpedulian mereka inilah yang menyebabkan lingkugan 

menjadi rusak, namun mereka masih belum menyadari hal tersebut. Bahkan ketika 

sudah ada banyak berita mengenai kerusakan lingkungan seperti diatas, kebanyakan 

manusia masih saja belum tersadar untuk mengubah gaya hidup mereka agar tidak 

mencemari atau merusak lingkungan. Laporan Indeks Perilaku Ketidakpedulian 

Lingkungan Hidup Indonesia 2018 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 

menyebutkan Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup berkisar dari 0 

sampai 1 pada tahun 2017. Sementara Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan 

Hidup di Indonesia ada di angka 0,518. Ini menunjukkan tingkat kepedulian warga 

Indonesia terhadap lingkungan memprihatinkan. 

Masalah-masalah lingkungan diatas bisa disampaikan melalui karya-karya 

seperti artikel, lukisan, gambar, puisi, pementasan, lagu, dan lain-lain. Sampai saat 

ini sudah ada beberapa seniman yang melakukannya, seperti band rock Linkin Park 

dengan lagu berjudul “What I’ve Done”, Tradeto dengan lagu berjudul “Semu” dan 

masih banyak lagi. Lalu ada juga seorang DJ atau disk jokey asal Norwegia bernama 

Alan Walker bersama dengan Sofia Carson, K-391 dan CORSAK yang memiliki 

 
7 Connect4Climate, 2018, “Greta Thunberg full speech at UN Climate Change COP24 

Conference” (https://youtu.be/VFkQSGyeCWg, diunduh 16 November 2020) 
8 Badan Pusat Statistik, 2018, Laporan Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup 

2018 (Jakarta: BPS-RI), hal. 25 

https://youtu.be/VFkQSGyeCWg
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perasaan yang sama seperti musisi diatas dan mereka pun ikut menguatarakan 

pendapatnya dengan membuat lagu berjudul “Different World” yang liriknya 

merupakan objek penelitian ini, lebih tepatnya penelitian ini membahas mengenai 

sikap manusia terhadap lingkungan hidup yang direpresentasikan dalam lirik lagu 

tersebut.  

Lagu ini bercerita tentang Alan Walker yang menyayangkan keadaan 

lingkungan hidup sekarang ini yang berubah secara drastis jika dibandingkan 

dengan keadaannya yang dulu. Hal tersebut direpresentasikan dengan lirik yang 

berbunyi “been watching our castle turning into dust” yang artinya, “kita telah 

melihat istana kita berubah menjadi debu”. Kata “istana” dalam lirik tersebut 

diibaratkan sebagai gunung, hutan dan berbagai kenampakan alam lainnya dan 

“debu” diibaratkan sebagai bentuk akibat dari kerusakan lingkungan. Sehingga lirik 

tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup yang dulunya hijau dan indah 

sekarang telah rusak dan tidak seperti dulu lagi. Dalam lirik lagu ini juga terdapat 

pesan bahwa kita masih bisa menyelamatkan bumi jika kita, yaitu masyarakat atau 

manusia, bergerak bersama merubah gaya hidup agar tidak lagi merusak 

lingkungan. 

Alasan penulis memilih lirik lagu “Different World” oleh Alan Walker sebagai 

objek penelitian ini karena lagu tersebut dirilis pada saat kerusakan lingkungan 

sedang marak-maraknya terjadi. Selain menyampaikan pendapatnya melalui lagu 

tersebut, Alan Walker juga menggunakan lagu tersebut sebagai media untuk 

kampanye peduli lingkungan dengan tagar #CreateADifferentWorld. Tagar tersebut 

digunakan oleh pendengar lagu ini dalam postingan mereka di beberapa platform 
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media sosial seperti Twitter, Instagram, dan Facebook. Postingan yang diunggah 

yaitu berupa foto aksi peduli lingkungan, pendapat mereka mengenai lagu tersebut, 

keresahan mereka mengenai keadaan lingkungan yang rusak, dan saran-saran yang 

bisa mereka lakukan untuk menjaga dan merawat lingkungan serta membuat dunia 

menjadi lebih baik. Alan Walker merupakan salah satu dari beberapa musisi yang 

menciptakan lagu mengenai kerusakan lingkungan, namun hanya Alan Walker 

yang menggunakan lagu yang diciptakannya sebagai media kampanye peduli 

lingkungan. Video lirik lagu ini telah ditonton sebanyakan lebih dari 37 juta kali di 

Youtube dan lebih dari 33 juta kali untuk video musiknya di buat secara vertikal. 

Cara musisi menyampaikan pesan melalui lagu disebut komunikasi massa. 

Menurut Bittner “mass communication is a message communicated through a mass 

medium to a large number of people” atau “komunikasi massa adalah pesan yang 

dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang”9. Konsep 

komunikasi massa adalah konsep yang ambivalen, disebut begitu karena memiliki 

dua makna yang tegas, yaitu positif dan negatif. Konsep positif diartikan sebagai 

konotasi kekuatan dan solidaritas di kalangan kelas pekerja biasa, adanya hal 

tersebut dipicu apabila pekerja diarahkan untuk mencapai tujuan kolektif. 

Sedangkan konsep negatifnya diartikan sebagai kerumunan yang tidak memiliki 

budaya, kecakapan dan rasionalitas. 

Salah satu media komunikasi massa adalah musik. Menurut Kamus Bahasa 

Indonesia, musik memiliki dua pengertian, yang pertama musik diartikan sebagai 

 
9 Khomsahrial Romli, 2016, Komunikasi Massa (Jakarta: PT Grasindo), hal. 1 
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ilmu atau seni penyusunan nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan 

temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan 

kesinambungan. Kemudian yang kedua, musik diartikan sebagai nada atau suara 

yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan 

keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan 

bunyi-bunyi itu)10. Musik juga digunakan sebagai media untuk menyatakan 

perasaan, memotivasi pendengarnya, serta menyuarakan pendapat mengenai isu 

atau masalah tertentu. Musik memiliki banyak jenis atau biasa disebut genre dan 

semuanya bisa digunakan untuk menyampaikan ide, pesan atau pendapat. Yaitu 

pop, rock, klasik, RnB, jazz, blues, gospel, funk, metal, reggae, hip hop, dangdut, 

country dan EDM atau electronic dance music.  

Objek penelitian ini adalah musik EDM yang merupakan produksi musik 

melalui berbagai instrumen elektronik seperti synthesizer, midi keyboard, turntable, 

mixer, bass, dan sebagainya. Pada masa kini, EDM bisa diproduksi dengan 

menggunakan aplikasi komputer atau laptop. Maka dari itu, banyak DJ yang tampil 

di depan umum dengan menggunakan laptop mereka masing-masing. Musik-musik 

yang mereka hasilkan merupakan gabungan dari instrumen yang disebutkan 

diatas11. Berikut lirik dari lagu tersebut12, 

 
10 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Bahasa Indonesia 

(Jakarta: Pusat Bahasa) hal. 1057 
11 Ifnur Hikmah, 2017, “Kronologi & Sejarah Lengkap Musik EDM. Wajib Tahu!” 

(https://cewekbanget.grid.id/amp/06871721/kronologi-sejarah-lengkap-musik-
edm-wajib-tahu?page=all, diunduh 10 Juni 2020, 2020) 

12 Alan Walker, 2018, “Different World feat. Sofia Carson, K-391 & CORSAK (Lyric Video)” 
(https://youtu.be/m-PJmmvyP10, diunduh 21 September 2020) 

https://cewekbanget.grid.id/amp/06871721/kronologi-sejarah-lengkap-musik-edm-wajib-tahu?page=all
https://cewekbanget.grid.id/amp/06871721/kronologi-sejarah-lengkap-musik-edm-wajib-tahu?page=all
https://youtu.be/m-PJmmvyP10
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DIFFERENT WORLD 

All we know 

Left untold 

Beaten by a broken dream 

Nothing like what it used to be 

 

We’ve been chasing our demons down an empty road 

Been watching our castle turning into dust 

Escaping our shadow just to end up here once more 

And we both know 

 

This is not the world we had in mind 

But we got time 

We are stuck on answers we can’t find 

But we got time 

And even though we might have lost tonight 

The skyline reminds us of a different time 

This is not the world we had in mind 

But we got time 

 

Broken smile 

Tired eyes 

I can feel your longing heart 

Call my name 

Howling from afar 
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We’ve been fighting our demons just to stay afloat 

Been building our castle just to watch it fall 

Been running forever just to end up here once more 

And now we know 

 

This is not the world we had in mind 

But we got time 

We are stuck on answers we can’t find 

But we got time 

And even though we might have lost tonight 

The skyline reminds us of a different time 

This is not the world we had in mind 

But we got time 

 

Take me back 

Back to the mountain side 

Under the northern lights 

Chasing the stars 

 

Take me back 

Back to the mountain side 

When we were full of life 

Back to the start 

And we both know that 

 

This is not the world we had in mind 

But we got time. 
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We are stuck on answers we can’t find 

But we got time 

And even though we might have lost tonight 

The skyline reminds us of a different time 

This is not the world we had in mind 

But we got time 

 

Dapat dilihat dari lirik lagu diatas, kata-katanya menggunakan bahasa Inggris 

dengan disertai istilah atau perumpamaan yang tidak banyak diketahui oleh banyak 

orang, maka dibutuhkan suatu cara untuk mengetahui makna lirik lagu tersebut. 

Salah satu caranya adalah dengan menganalisis menggunakan kajian semiotika 

yang digagas oleh salah satu tokoh semiotika atau lebih dari satu tokoh semiotika. 

Dalam penelitian ini, kajian semiotika yang digunakan adalah milik Ferdinand de 

Saussure. Ada lima pandangan dari Ferdinand de Saussure yang kemudian menjadi 

dasar dari Strukturalisme Levi-Strauss, yaitu signifier (penanda) dan signified 

(petanda), form (bentuk) dan content (isi), langue (bahasa) dan parole (tuturan atau 

ujaran), synchronic (sinkronik) dan diachronic (diakronik), serta syntagmatic 

(sintagmatik) dan associative (paradigmatik)13. 

Sudah ada beberapa penelitian mengenai pemaknaan lagu menggunakan kajian 

semiotika Ferdinand de Saussure. Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh 

Anisa Nur Fitriyana dengan judul penelitian “Pesan Menjaga Lingkungan Pada 

Film “Karbon Dalam Ransel” Kajian Analisis Semiotik”. Penelitian ini membahas 

 
13 Alex Sobur, 2013, Semiotika Komunikasi (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA), hal. 46 
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mengenai pesan-pesan menjaga lingkungan hidup yang ada di dalam film “Karbon 

Dalam Ransel”. Dalam penelitiannya telah disimpulkan film ini memiliki pesan 

bahwa semua makhluk hidup memiliki derajat dan status yang sama. Serta manusia 

harus menjaga dan menghargai lingkungan14. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanana lirik lagu “Different World” karya Alan Walker 

merepresentasikan sikap manusia terhadap kondisi lingkungan hidup saat ini 

menurut kajian semiotika Ferdinand de Saussure? 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sikap manusia 

terhadap lingkungan hidup yang direpresentasikan dalam lirik lagu “Different 

World” karya Alan Walker menurut kajian semotika Ferdinand de Saussure. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan atau menambah 

wawasan baru bagi orang-orang yang ingin mengetahui penerapan kajian 

semotika Ferdinand de Saussure dalam lagu. Selain itu, penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi acuan bagi calon peneliti yang akan meneliti kajian 

serupa dengan kajian semiotika Ferdinand de Saussure atau tokoh semiotika 

lainnya.  

 
14 Anisa Nur Fitriyana, 2017, Pesan Menjaga Lingkungan Hidup Pada Film “Karbon Dalam 

Ransel” Kajian Analisis Semiotik, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, hal. 91 



13 
 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui makna dari lagu “Different 

World“ karya Alan Walker dari setiap bait. Serta mengetahui representasi sikap 

manusia terhadap lingkungan hidup dalam lirik lagu tersebut. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terdiri dari 5 BAB yang diuraikan sebagai berikut: 

BAB I berisikan latar belakang masalah yang mengkaji situasi keadaan 

lingkungan hidup yang rusak karena ulah manusia dan membuat Alan Walker 

menciptakan lagu “Different World” untuk menyampaikan keresahannya. 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah 

“bagaimana lirik lagu “Different World” merepresentasikan sikap manusia terhadap 

kondisi lingkungan hidup saat ini menurut kajian semiotika Ferdinand de 

Saussure?”. Kemudian tujuan dari penelitian ini secara singkat adalah menjawab 

rumusan masalah diatas. Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu keguaan 

teoritis dan kegunaan praktis. Pada BAB ini juga berisi sistematika penulisan. 

BAB II berisi tinjauan pustaka dan kerangka dasar teori yang relevan dan 

mendukung penelitian ini, yaitu penelitian terdahulu berupa jurnal-jurnal ilmiah, 

pengantar mengenai lagu “Different World”, tenses bahasa Inggris, pengertian 

komunikasi massa, pengertian lirik, pengertian representasi, pengertian sikap, 

pengertian lingkungan hidup, dan teori semiotika Ferdinand de Saussure. Dalam 

BAB ini juga terdapat kerangka berpikir yang menjelaskan alur penelitian. 

BAB III berisi metode penelitian yang mendeskripsikan secara lebih rinci dan 

runtut rancangan penelitian, prosedur penelitian, teknik penarikan sampel dan 
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kriterianya (termasuk populasinya), penetapan variabel penelitian dan definisi 

operasional penelitian, teknik analisis dan metode lainnya. 

BAB IV berisi hasil dan pembahasan berupa uraian dari penelitian yang sudah 

dilakukan penulis berupa teks dan tabel. Data yang penulis dapat akan 

dibandingkan dengan data pengetahuan atau hasil riset orang lain yang sudah 

dipublikasikan, kemudian dijelaskan implikasi data yang diperoleh bagi ilmu 

pengetahuan atau pemanfaatannya. Informasi yang didapatkan akan dikaitkan 

dengan tujuan penelitian atau dibandingkan dengan hasil penelitian orang lain yang 

telah dipublikasikan. 

BAB V berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian atau hasil analisis. 

Kesimpulan merupakan informasi yang disampaikan berupa pendapat baru, koreksi 

atas pendapat lama, pengukuhan pendapat lama, atau menumbangan pendapat lama 

sebagai jawaban atas tujuan. Dalam BAB ini juga terdapat saran yang merupakan 

kelanjutan dari kesimpulan. Saran dapat berupa anjuran yang dapat menyangkut 

aspek operasional, kebijakan, ataupun konseptual. 

  


