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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan bisnis yang semakin berkembnag dan mengalami 

metamorfosis yang berkesinambungan dimana salah satu contoh perubahan 

tersebut yakni dalam hal perubahan teknologi dan gaya hidup (life style), 

dimana hal ini tidak lepas dari pengaruh globalisasi yang kini sedang terjadi. 

Perkembangan zaman yang semakin cepat dan modern membuat banyak 

perusahaan berlomba – lomba membuat inovasi baru dalam dunia bisnis. 

Produk – produk baru yang tidak kalah bagus mulai bermunculan dan meraja 

lela di pasaran.  

Jumlah merk dan produk yang bersaing di pasar sangat banyak 

sehingga konsumen memiliki ragam pilihan dan alternatif produk dan jasa yang 

dapat memenuhi kebutuhannya dan berhak memilih sesuai yang konsmen 

butuhkan dan inginkan. Dengan persaingan yang terjadi maka para konsumen 

dituntut untuk lebih kreatif lagi dalam mengeluarkan segala kemampuan yang 

mereka miliki agar dapat bersaing di pasar dengan yang lain. Setiap pelaku 

usaha di setiap kategori bisnis ditintut untuk memiliki kepekaan terhadap setiap 

perubahan yang terjadi dan menempatkan orientasi kepada kepuasan pelanggan 

sebagai tujuan utama. Perusahaan dalam memberikan kepuasan kepada 

pelanggan harus mempelajari terlebih dahulu keinginan dan kebutuhan 

konsumen pada saat ini dan yang akan datang.  
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Dengan adanya globalisasi dan semakin maraknya produk produk yang 

baru dan teknologi yang semakin canggih membuat perkembangan semakin 

pesat begitu pula dengan cara berbusana. Busana adalah sesuatu yang melekat 

pada diri seseorang dan menjadi barang yang berharga, akan tetapi dari 

berbusana kita bisa melihat orang tersebut dari karakternya. Dengan masukinya 

budaya barat membuat model busana yang ada sekarang ini menjadi lebih 

dominan ke barat – baratan. Mulai dari model baju yang hanya setengah 

lengan, rok yang ada belahannya dan masih banyak lagi. Dengan meniru model 

barat maka semakin pudarlah nilai islam yang ditampilkan karena yang 

ditonjolkan bukan kesopanan tapi malah mempertontonkan lekuk badan 

mereka.  

Busana yang sekarang ada di dalam masyarakat sudah jauh dari nilai – 

nilai Islam. Padahal dalam berbusana sudah diatur tentang etika berbusana 

dalam Islam. Menurut ajaran Islam, berpakaian adalah mengenakan pakaian 

untuk menutupi aurat, dan sekaligus perhiasan untuk memperindah jasmani 

seseorang. Sebagaimana ditegaskan Allah Swt, dalam firman-Nya: 

 

artinya: 

“Wahai anak Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian 

untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu tetapi takwa 



3 

 

 

 

itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda – tanda kekuasan 

Allah, mudah – mudahan mereka selalu ingat.” (Q.S. Al – A‟raf:26).
1
  

 

Dari penjelasan ayat diatas, dapat kita ambil garis besarnya bahwa 

busana itu digunakan untuk menutupi aurat baik itu laki – laki maupun 

peerempuan. Meskipun banyak model dan gaya busana tapi yang perlu kita 

ingat bahwa kita diperintahkan nuntuk memakai pakaian yang tertutup 

khususnya untuk perempuan agar terhindar dari sesuatu yang negatif. Sehingga 

fungsi busana tersebut bisa di terapkan dan dipakai oleh masyarakat.  

Banyak sekali masyarakat yang meniru dan mengkonsumsi barang dari 

barat. Inilah salah satu pr bagi para pengusaha busana khususnya untuk lebih 

berinovasi menciptakan  produk yang diminati masyarakat dan bisa mengikuti 

perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai – nilai islam.Perkembangan 

teknologi yang semakin dinamis, manusia diharapkan dapat dengan cepat dan 

tepat untuk bertindak agar tidak kalah bersaing. Persaingan yang makin tinggi 

membuat antar perusahaan berlomba-lomba menduduki tingkat teratas di benak 

konsumen. Salah satu konsumen yang paling banyak adalah kaum hawa 

khususnya para remaja, sekarang ini yang lebih sensitif terhadap model busana 

adalah para remaja. Apalagi di daerah perkotaan yang notabennya daerah maju 

seperti jakarta.  

Akan tetapi sekarang ini para remaja khususnya tidak hanya di daerah 

perkotaan saja tapi di daerah yang pedesaan juga. Banyak para remaja yang 

                                                           
1
 Departemen Agama RI,  Al – Qur’an dan terjemahannya (Jakarta:Gema Insani Press, 

2005), hal. 285 
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menggunakan model busana kebarat – baratan, yang menurut mereka agar bisa 

mengikuti trend model yang sekarang ini sedang naik. Masyarakat harus bisa 

selektif dalam memilih busana, meskipun ingin mengikuti trend yang sekarang 

dan ingin terlihat modis tapi harus memilih yang sesuai dengan norma – norma 

Islam. Seperti tidak transparan, menutupi aurat dan tidak menampakkan lekuk 

tubuh.  

Salah satu tempat yang juga terkena dampak globalisasi adalah 

Tulungagung, dimana di tempat ini terdapat Institut Agama Islam Negeri yang 

notabennya lebih banyak mahasiswi daripada mahasiswanya. Salah satu 

jurusan yang banyak mahasiswinya adalah ekonomi syariah. Kita bisa melihat 

bagaimana dalam melakukan kegiatan ekonomi harus dituntut untuk 

mempunyai kemampuan beradaptasi dengan baik, dari segi busana maupun 

penampilan, yang bmembuat para mahasiswi tersebut harus bisa tampil 

menarik. Mereka diajarkan untuk bersikap dan berpenampilan yang bagus yang 

mana nantinya bisa mereka terapkan di masyarakat untuk mencari kerja. 

Disinilah problem mulai muncul, dengan tuntutan yang membuat mereka 

tampil menarik maka mereka mencari sesuatu yang membuat mereka lebih 

terlihat menonjol salah satunya dalam berbusana.  

Akan tetapi banyak juga dari mereka yang memilih busana yang terlihat 

sopan karena mereka juga berada dilingkungan kampus yang memiliki nama 

Islam dan jurusan syariah. Dengan adanya nama tersebut membuat mereka 

lebih memperhatikan busana yang mereka pakai, sehingga dengan memakai 

busana yang sopan akan membuat mereka lebih menarik jika dilihat.  
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Menurut prinsip syariah, kegiatan pemasaran harus dilandasi semangat 

beribadah kepada Tuhan Sang Maha Pencipta, berusaha semaksimal mungkin 

untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk kepentingan golongan apalagi 

kepentingan sendiri. Islam menghalalkan umatnya berniaga, bahkan Rosulullah 

SAW seorang saudagar yang sangatr terpandang pada zamannya. dalam 

beraktivitas ekonomi, umat islam dilarang melakukan tindakan bathil. namun 

harus melakukan kegiatan ekonomi yang dilakukan saling ridho, sebagaimana 

firman Allah SWT dalam QS. An – Nisaa:29 yang berbunyi:
2
 

َي

  ٩٢ا َٗكاَن ِبُكمۡ َرِحيم

Artinya: 

“hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di anatara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu”.  

 

Dalam berdagang, pemasaran adalah disiplin bisnis strategi yang 

mengarahkan proses penciptaan, penawaran dan perubahan values dari satu 

inisiator kepada stakeholder-nya. Menurut prinsip syariah, kegiatan pemasaran 

harus dilandasi semangat beribadah kepada Tuhan, berusaha semaksimal 

                                                           
2
 Departemen Agama RI,  Al – Qur’an dan terjemahannya (Jakarta:Gema Insani Press, 

2005), hal. 280 
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mungkin untuk kesejahteraan bersama. Dalam Al- Quran juga diatur mengenai 

kegiatan kehidupan atau muamalah, juga etika perdagangan, penjualan atau 

pemasaran. salah satu ayat Al – Quran yang dipedomani sebagai etika 

marketing adalah QS. Al – Baqarah. 

Dalam pemasaran pasti banyak persaingan antar produsen untuk 

membuat produknya lebih diminati masyarakat. Dalam menghadapi 

persaingan, maka kekuatan yang dimiliki harus diberdayakan semaksimal 

mungkin, sedangkan kelemahan yang ada harus digeser menjadi kekuatan.   

Kreativitas dan inovasi menjadi hal penting untuk pengembangan bisnis dan 

meraih keunggulan bersaing (competitive advantage). Kreativitas sangatlah 

dibutuhkan dalam suatu persaingan bisnis, karena krativitas adalah upaya 

melakukan aktivitas yang baru dan mengagumkan .
3
 Pada dasarnya kreativitas 

memunculkan pemikiran kreatif yang nantinya akan menimbulkan inovasi-

inovasi atau temuan baru dalam dunia bisnis. Dalam menjalankan usahanya, 

pemilik usaha harus dapat menentukan strategi apa yang harus dipakai agar 

dapat menciptakan kepuasan dari pelanggan. 

Karena kepuasan pelanggan akan dapat terbentuk jika pemasar dapat 

memberikan pelayanan yang berkualitas. Kualitas pelayanan memiliki 

hubungan yang erat dengan kepuasan konsumen. Kualitas memberikan suatu 

dorongan kepada konsumen untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan 

perusahaan. Dengan demikian perusahaan dapat meningkatkan kepuasan 

                                                           
3
 Yusuf, Effendi. Analisis Perbedaan Sebelum Dan Sesudah Penerapan Akutansi Sumber 

Daya Manusia Terhadap Profitabilitas Perusahaan Pada PT. Aisan Nasmaco Industries. Skripsi 

Strata-I, Fakultas Ekonomi. Universitas Mercubuana. Jakarta:2005 
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konsumen dengan meminimkan atau meniadakan pengalaman konsumen yang 

kurang menyenangkan. Kepuasan konsumen dapat menciptakan kesetiaan dan 

loyalitas konsumen kepada perusahaan yang memberikan kualitas memuaskan 

.
4
 

Citra kualitas yang baik bukan dilihat dari persepsi pihak penyedia jasa, 

melainkan berdasarkan persepsi pelanggan. Kepuasan pelanggan terhadap 

kualitas pelayanan jasa dapat diketahui dari upaya perusahaan untuk 

meningkatkan dan menjaga kualitas pelayanan jasa itu sendiri. Apabila kualitas 

pelayanan jasa yang diterima konsumen lebih baik atau sama dengan apa yang 

ia bayangkan, maka konsumen cenderung akan mencobanya lagi .
5
 Selain 

kualitas pelayanan yang memadai, pada dunia usaha juga harus 

dipertimbangkan tentang kualitas barang, harus ada bauran pemasaran 

(marketing mix) seperti harga (price) dan promosi. 

Agar sukses dalam memasarkan suatu barang atau jasa, setiap 

perusahaan harus menetapkan harganya secara tepat.
6
Dari sudut pandang 

perusahaan, harga merupakan komponen yang berpengaruh langsung terhadap 

laba perusahaan, karena tingkat harga yang ditetapkan perusahaan akan 

mempengaruhi kuantitas produk yang dijualnya. Sedangkan dari sudut pandang 

konsumen, harga digunakan sebagai pengukur nilai dari manfaat yang 

dirasakan terhadap barang atau jasa yang pada akhirnya berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian. 

                                                           
4
 Fandy Tjiptono. Strategi Pemasaran. (Yogyakarta : Andi Offset,2002), hal. 54 

5
 Oka A  Yoet. . Customer Service Cara Efektif Memuaskan Pelanggan. (Jakarta : 

Pradnya Paramitha,200), hal. 45 
6
 Fandy  Tjiptono. Manajemen Jasa. (Yogyakarta : Andi Offset,2004), hal. 151 
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Kata trend atau dalam bahasa inggrisnya di sebut trends, merupakan 

sebuah kata – kata yang tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita, kata 

trend juga sering kita ucapkan sehari – hari apalagi dalam fashion. Dalam 

masyarakat trend adalah salah satu faktor yang mempengaruhi dalam 

mengambil atau membeli suatu produk dan menjadi kepuasan tersendiri jika 

produk yang dibeli tersebut sesuai dengan trend yang sedang beredar pada 

zaman sekarang.  

Promosi juga sangat penting dilakukan oleh sebuah perusahaan.  Suatu 

perusahaan yang baru berdiri sangat penting untuk dipromosikan begitu pula 

produk yang baru diluncurkan. Publikasi tersebut bisa bersifat langsung 

melalui promosi atau tidak langsung melalui produk atau jasa berkualitas 

sehingga menjadi pembicaraan dari mulut ke mulut para konsumen. Promosi 

merupakan bentuk pengenalan perusahaan atau produk kepada publik, di 

samping untuk memperkenalkan diri juga untuk menarik pelanggan baru atau 

meningkatkan penjualan. Dengan promosi, masyarakat akan mengetahui 

keberadaan perusahaan tersebut, produk – produk apa yang ditawarkan, 

manfaat produk bagi konsumen, keunggulan produk, dan hal – hal lainnya 

yang perlu diketahui konsumen.
7
 

Dari uraian diatas ketertarikan penulis pada adanya hubungan  

pemasaran dan busana yang study kasusnya di Institut Agama Islam Negri 

Tulungagung, dikarenakan rata – rata banyak mahasiswinya. Apalagi di 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mereka dituntut untuk berpenampilan 

                                                           
7
 Eddy Soeryanto Soegoto.  Entrepreneurship Menjadi Pembisnis Ulung, 

(Jakarta:Kompas Gramedia:2009), hlm. 204 
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menarik dengan busana yang menarik. Sehingga penulis ingin mengetahui 

seberapa banyak minat terhadap busana syar‟i serta pemasarannya.  

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui, seberapa besar 

pengaruhnya terhadap Kepuasan Konsumen. Penulis akan menuangkan dan 

membahas dalam proposal skripsi ini yang berjudul: 

  “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga, Trend Model,  Dan Promosi 

Busana Syar’i Terhadap Kepuasan Konsumen (Study kasus Mahasiswi 

Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama 

Islam Negeri Tulungagung)” 

B. Identifikasi Masalah 

1. Semakin modern zaman semakin memudar nilai – nilai islam dalam 

berbusana 

2. Batasan penelitian pada Mahasiswi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung 

C. Rumusan Masalah 

1. Apakah Kualitas Pelayanan mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan konsumen? 

2. Apakah Harga  mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

konsumen? 

3. Apakah Trend Model  mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kepuasan konsumen? 

4. Apakah Promosi  mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 

konsumen? 
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5. Apakah Kualitas Pelayanan, Harga, Trend Model, dan Promosi Busana 

Syar‟i berpengaruh secara simultan terhadap Kepuasan Konsumen? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji pengaruh Kualitas Pelayanan secara signifikan terhadap 

Kepuasan Konsumen? 

2. Untuk menguji pengaruh Harga secara signifikan terhadap Kepuasan 

Konsumen? 

3. Untuk menguji pengaruh Trend Model secara signifikan terhadap 

Kepuasan Konsumen? 

4. Untuk menguji pengaruh Promosi Busana Syar‟i secara signifikan 

terhadap Kepuasan Konsumen? 

5. Untuk menguji pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga, Trend Model, dan 

Promosi Busana Syar‟i secara simultan terhadap Kepuasan Konsumen? 

E. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan, baik manfaat dalam 

bidang teoritis maupun dalam bidang praktis. Adapun kegunaan penelitian 

yang diharapkan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Teoretis 

Sebagai sumbangsih pemikiran di bidang Pemasaran Syariah, dan 

sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan strategi 

dalam menciptakan  kepuasan konsumen dalam menjalankan sebuah 

bisnis.  
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1. Bagi Praktis 

a. Bagi Lembaga 

Bagi Lembaga Produsen Busana Syar‟I untuk pertimbangan dalam 

mengambil keputusan pengambilan kebijakan suatu produk agar diterima 

oleh masyarakat 

b. Bagi Akademik 

Sumbangsih Pemikiran dalam perbendaharaan kepustakaan di bidang 

Pemasaran Syariah di Institut Agama Islam Negeri Tulungaung.  

c. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang 

pembelian suatu produk yang sesuai dengan apa yang diingkan oleh 

masyarkat serta dapat digunakan untuk rujukan atau perbandingan 

terhadap peneliti selanjutnya.  

F. Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Penelitian  

Dalam pembahasan penelitian ini, peneliti memberikan batasan sebagai 

berikut: 

1. Batasan penelitian terfokus pada Kualitas Pelayanan, Harga Produk, Trend 

Model, dan Promosi Busana Syar‟i 

2. study kasus yang gunakan hanya pada Mahasiswi Institut  Agama Islam 

Negeri Tulungagung  
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G. Penegasan Istilah 

1. Definisi Konseptual 

a. Menurut Parasuraman service quality  didefinisikan sebagai seberapa 

jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas layanan 

yang mereka terima dan peroleh.
8
 

b. Sedangkan harga menurut Ridwan Iskandar Sudayat menyatakan bahwa 

harga suatu barang adalah tingkat pertukaran barang itu dengan barang 

lain. sebagaimana telah kita ketahui, salah satu tugas pokok ekonomi 

adalah menjelaskan alasan barang – barang mempunyai harga serta 

alasan barang yang mahal dan murah. 
9
 Dalam konsep Islam, yang 

paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan 

dan penawaran. konsep ini terjadi jika antara penjual dan pembeli 

bersikap saling merelakan.  

c. Trend Model adalah suatu perkembangan model masa kini yang 

menjadi unggulan. Biasanya para masyarakat tertarik dengan suatu 

barang dilihat juga dari tren yang sedang ada dalam zaman sekarang, 

sehingga mereka merasa mengikuti perkembangan zaman. Konsep 

dasar tren (trend) ialah hal yang sangat mendasar dalam berbagai 

pendekatan analisa pasar yang berbasis kepada analisa teknikal. semua 

tool yang digunakan chartist seperti level support dan resistance, price 

patterns, moving average, trandline, dll. semuanya bertujuan sama 

                                                           
8
 Parasuraman A., Berry, L., Zeithaml, V. „Quality Counts In Service too’ Business 

Horizoon  
9
 Siti Nur Fatoni. Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dasar – Dasar Ekonomi Islam).  

(Bandung:Pustaka Setia,2014), hal. 61-62 
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yaitu membantu dalam mengukur trend yang sedang terjadi dipasar, 

dalam rangka berpartisipasi dalam trend tersebut.
10

   

d. Menurut Swastha  mengatakan bahwa: “Promosi adalah arus informasi 

atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau 

organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam  

pemasaran
11

” Sedangkan menurut Tjiptono  promosi adalah aktivitas 

pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau 

membujuk dan mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan 

produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk 

yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan.
12

 

e. Kepuasan konsumen adaalah tingkat perasaan konsumen setelah 

membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya .
13

 Seorang 

pelanggan jika merasa puas dengan nilai yang diberikan oleh produk 

atau jasa, sangat besar kemungkinannya menjadi pelanggan dalam 

waktu yang lama. 

2. Definisi Operasional 

Dengan Judul Skripsi Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga, Tren 

Model,  Dan Promosi Busana Syar‟i Terhadap Kepuasan Konsumen Dalam 

Perspektif Ekonomi Islam (study kasus Mahasiswi Ekonomi Syariah Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung) ini 

                                                           
10

 www.indonesiantrader.com/penting-untuk-trader.html?id=Pengertian_Trend  diakses 

minggu 26/03/2017 pukul 14.28 
11

 Basu Swasta .  Pengantar Bisnis Modern. Edisi Ketiga.( Yogyakarta:Liberty,2000) 
12

 Fandy Tjiptono.  Strategi Pemasaran..( Yogyakarta : Andi Offset,2004) 
13

 Husein Umar. Study Kelayakan Bisnis. Edisi Ketiga. (Jakarta:Gramedia Pustaka,1997), 

hal.65 

http://www.indonesiantrader.com/penting-untuk-trader.html?id=Pengertian_Trend
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peneliti bermaksud melakukan penelitian tentang variabel Kualitas Pelayanan, 

Harga, Tren Model dan Promosi apakah berpengaruh secara signifikan dan 

simultan terhadap Kepuasan Konsumen dengan study kasus Mahasiswi 

Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam 

Negeri Tulungagung. 

H. Sistematika Pembahasan Skripsi 

Sistematika penelitian ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang 

terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian. 

Bagian awal berisi tentang halaman judul, halaman persetujuan, halaman 

pengesahan dosen pembimbing, pernyataan keaslian, motto, persembahan, 

prakata, daftar tabel, daftar gambar, daftar lambing dan singkatan, daftar 

lampiran, pedoman transliterasi, abstrak, daftar isi. 

Bagian isi terdiri dari enam bab, yaitu : 

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang pemilihan judul, 

identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah yang akan 

diteliti, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan 

keterbatasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II  Landasan Teori, membahas tentang penjabaran dasar teori yang 

digunakan untuk penelitian, adapun teori yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah seperti Kualitas Pelayanan, Harga, Trend 

Model, Promosi Busana Syar‟i i dan Kepuasan Konsumen. 

Penelitian terdahulu sebagai pembanding dalam penelitian ini, 
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kerangka berfikir penelitian dan hipotesis penelitian dibagian akhir 

bab. 

BAB III Metode Penelitian, terdiri dari rancangan penelitian ; pendekatan 

penelitian dan jenis penelitian , populasi, sampling dan sampel 

penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukuran , teknik 

pengumpulan data dan instrument penelitian serta analisis data. 

      BAB IV  Hasil Penelitian, deskripsi data dan pengujian hipotesis serta   

temuan penelitian. 

BAB V Pembahasan, dalam penelitian ini merupakan jawaban dari 

hipotesis yang diteliti, jumlah dari pembahasan ini sama dengan 

jumlah hipotesis yang diteliti. 

BAB VI Penurup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari hasil 

pembahasan, implikasi penelitian dan memberikan saran 

berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. 

Bagian akhir laporan penelitian ini berisi daftar rujukan, lampiran-lampiran dan 

riwayat hidup peneliti. 

 

 


