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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Mereka 

memerlukan banyak adaptasi atau penyesuaian untuk hidup bersama dengan manusia 

lain. Salah satu adaptasi atau penyesuaian tersebut adalah dengan bahasa. Bahasa 

menjadi salah satu komponen penting bagi manusia untuk menjalani kehidupannya. 

Karena tanpa bahasa, manusia tidak akan bisa berkomunikasi dengan individu atau 

kelompok lain. Komunikasi akan dinyatakan berhasil apabila bahasa penutur yang 

satu dengan lawan tutur lainnya dapat saling dimengerti. Dari sedikit pernyataan di 

atas, secara singkat dapat disimpulkan bahwa bahasa adalah alat komunikasi. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indoneaia, alat memiliki arti sesuatu yang dapat digunakan 

untuk suatu kepentingan. Jadi, bahasa adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk 

suatu kepentingan yaitu berkomunikasi. 

Suroso, (2002: 3) mengungkapkan bahwa bahasa merupakan lambang bunyi 

yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang bersifat arbiter dan konvensional. 

Arbiter yang berarti tidak ada hubungan langsung antara suatu bentuk kebahasaan 

dengan makna yang diwakilinya, dan konvensional yang berarti bahasa adalah hasil 

kesepakatan masyarakat. Secara umum, bahasa terdiri dari tiga jenis, yaitu bahasa 

lisan, bahasa tulisan, dan bahasa isyarat bagi seorang tuna wicara, tuna rungu, atau 

bahasa sandi untuk kepentingan tertentu. Namun demikian,jika dilihat dari pengertian 

bahasa di atas yang menyatakan bahwa bahasa merupakan lambang bunyi yang 

dihasilkan oleh alat ucap, dapat disimpulkan secara sederhana bahwa jenis bahasa 

yang paling utama adalah bahasa lisan. 
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Bahasa tersebut dipelajari dan dikuasai manusia melalui interaksi sosial sejak 

masih bayi. Sejak dini, bayi telah berinteraksi di dalam lingkungan sosialnya.Dimulai 

dari keluarga, tetangga, dan lingkungan sosial yang lebih luas lainnya. Interaksi anak 

berawal dari penggunaan gerakan dan isyarat, kemudian secara bertahap berkembang 

menjadi interaksi melalui ujaran yang tepat dan jelas. Dalam interaksi tersebut terjadi 

pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa tersebut adalah proses penguasaan secara 

alamiah. Ketika seorang anak tumbuh dan berkembang, terjadi peningkatan dalam 

produk bahasanya baik segi kuantitas maupun kualitas. 

Anak-anak normal memperoleh bahasa secara alamiah. Namun demikian, 

sebagian anak yang kurang normal mengalami kesulitan dalam mempelajari dan 

menggunakan bahasa karena kekurangan yang mereka miliki. Darjdowidjojo (1991: 

133) mengatakan dalam dua dekade terakhir, frekuensi masalah keterlambatan bicara 

dan bahasa meningkat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan, diantaranya karena 

semakin majunya teknologi dan komunikasi, orang tua lebih menuntut anaknya untuk 

berbicara pada usia yang lebih dini. Tuntutan sekolah juga semakin tinggi, di Taman 

Kanak-kanak (TK) sudah mulai diajarkan membaca dan menulis. Akibatnya , anak 

yang terlambat perkembangan bicaranya tidak dapat mengikuti pembelajaran di TK. 

Hal tersebut merupakan masalah bagi orang tua. Dengan majunya pengetahuan dan 

canggihnya teknologi kedokteran, kematian bayi dapat dikurangi tetapi jumlah anak-

anak yang berkelainan meningkat. Salah satu diantaranya adalah anak-anak yang 

mengalami gangguantunagrahita atau yang sering disebut dengan keterbelakangan 

mental. 

Peneliti memilih anak tunagrahita untuk dijadikan sebagai objek penelitian 

karena mereka unik, mereka sering dianggap remeh dan dipandang sebelah mata, 

sehingga peneliti ingin menunjukkan kepada pembaca bahwa mereka bisa sama 
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seperti orang-orang pada umumnya jika ditangani oleh lembaga-lembaga yang tepat 

seperti Sekolah Luar Biasa (SLB). Pada suatu ketika peneliti bertemu dengan anak 

tunagrahita ketika peneliti sedang membeli jajanan di SDLB yang letaknya tidak jauh 

dari rumah peneliti. Ketika peneliti sedang membeli jajanan di warung tersebut, tiba-

tiba datang satu anak perempuan mengenakan seragam sekolah, berwajah unik, dan 

berbahasa unik pula. Dia berkata “Mas, beli pop es selibu”, penjual menjawab “hah 

banyak sekali beli seribu dek? Tidak beli satu saja?”, anak tunagrahita itu menjawab 

lagi “beli satu mas, selibu, jangan kebesalan es nya”. 

Dari sedikit percakapan di atas, peneliti menemukan keunikan pada kata 

“selibu”, bunyi bahasa (fonologi) pada kata “selibu” memiliki komponen fonologi 

yaitu vokal [ə], [i], dan [u]. Fonem [i] dan fonem [u] termasuk vokal tinggi, fonem [i] 

adalah vokal tinggi-depan dengan kedua bibir agak terentang kesamping. Fonem [u] 

juga merupakan fonem tinggi, tetapi yang meninggi adalah belakang lidah. 

Sedangkan fonem [ə] termasuk vokal tengah, yaitu sedang-tengah, dengan bagian 

lidah yang agak dinaikan dan bentuk bibir netral. Selain itu ditemukan juga 

komponen Fonologi lain yaitu Konsonan [s], [l], dan [b]. Bunyi [s] termasuk 

Konsonan Frikatif Labiodental,  yaitu bunyi yang dilafalkan dengan menempelkan 

ujung lidah pada gusi atas sambil melepaskan udara lewat samping lidah sehingga 

menimbulkan desis. Lalu bunyi [l] termasuk Konsonan Lateral Alveolar, yaitu bunyi 

yang dihasilkan dengan menempelkan daun lidah pada gusi dan mengeluarkan udara 

melewati samping lidah. Sedangkan bunyi [b] termasuk Konsonan Hambat Bilabial, 

yaitu bunyi yang dilafalkan dengan bibir atas dan bibir bawah terkatup rapat sehingga 

udara dari paru-paru tertahan untuk sementara waktu sebelum ketupan dilepaskan. 

Dari contoh percakapan antara anak tunagrahita dengan penjual di atas, jika 

dilihat dari segi komponen morfologinya (struktur kata), anak sudah dapat 
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menggunakan ke-an secara tepat,yaitu pada kata kebesalan. Tetapi, dia belum bisa 

mengucapkan bunyi /r/ sehingga diganti dengan bunyi /l/. Kemudian jika dilihat dari 

segi komponen sintaksis (struktur kalimat), dapat diperoleh hasil analisis sebagai 

berikut; Mas (S), beli (P) pop es (O) selibu (K). Jadi, struktur kalimat anak sudah 

bagus. Sedangkan dari segi komponen semantik (pemahaman makna), pada contoh 

percakapan di atas terjadi kesalah pahaman makna atau perbedaan pemahaman 

makna, yaitu pada saat anak tunagrahita mengatakan membeli pop es selibu (seribu) 

tapi penjual mengira si anak membeli dengan jumlah seribu, padahal maksud si anak 

adalah harga pop es tersebut seribu. Jadi, anak sudah memahami, namun si penjual es 

kurang memahami makna yang dimaksudkan anak, namun bisa juga si penjual 

sengaja karena ingin sekedar bergurau dan bercanda dengan si anak. 

Kemudian pengalaman peneliti yang lain adalah pada saat peneliti ikut 

menemani teman peneliti mengajar di SDLB Negeri Gumilir Cilacap pada hari Senin, 

tanggal 11 Februari 2013, peneliti menemukan keunikan-keunikan lain yang terdapat 

pada siswa-siswa tunagrahita khususnya dari segi bahasa. Sebagai contoh, banyak 

dari mereka yang tidak bisa melafalkan /r/dengan jelas pada saat memanggil "bu 

guru" sehingga lafal /r/ menjadi lafal /l/ yaitu "bu gulu". Keadaan seperti itu, oleh 

banyak orang disebut cedal. 

Pada saat peneliti ikut dalam kegiatan pembelajaran, peneliti menjumpai 

beberapa dari mereka ada yang menangis, ada yang marah-marah, dan ada yang kesal 

hanya karena ingin pulang. Sementara yang lain ada yang selalu tersenyum, selalu 

riang, seolah mereka tidak mempunyai beban hidup sedikitpun. Padahal 

keterbelakangan mereka itulah yang banyak orang sebut sebagai beban hidup yang 

cukup berat. Keadaan anak-anak tunagrahita tersebut berbeda-beda, ada yang sulit 
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berkomunikasi, hiperaktif, bicaranya membeo, dan ada yang tidak mau bicara sama 

sekali. Akan tetapi, anak-anak  berkebutuhan khusus ini memiliki keinginan untuk 

dapat berkomunikasi walaupun sering terjadidikesalahpahaman terhadap pesan yang 

disampaikan, vokal atau konsonan yang kurang jelas, dan anak yang kurang tanggap 

terhadap perintah guru. 

Banyak di antara orangtua yang memiliki anak "berbeda" merasa resah. Mereka 

hanya menerima semua keadaan ini sebagai takdir yang sudah digariskan Sang Maha 

Pencipta untuk kehidupan mereka dan anak mereka. Tak jarang pula ada yang tega 

membuang bahkan membunuh anaknya hanya karena anaknya "berbeda" dari anak 

normal pada umumnya. Orang tua hanya tak ingin melihat anaknya menderita kelak 

karena kekurangan yang dimilikinya.Anak berkebutuhan khusus bukanlah anak yang 

berbahaya atau anak yang harus disingkirkan agar keluarga tidak malu karena 

keberadaannya. Mereka sama seperti anak lainnya, butuh kasih sayang, butuh 

perhatian, dan tentunya belaian lembut dari kedua orangtuanya. 

Anak-anak tunagrahita sering dipandang remeh dalam hal kepandaian. 

Keterbelakangan mental yang mereka derita sering membuat mereka harus menerima 

nasib yang tidak baik. Seperti diabaikan, diremehkan, bahkan dikucilkan. Jarang 

sekali ada ruang untuk mereka. Di saat berbaur dengan teman-temannya, mereka 

dianggap anak pengganggu dan kemudian dijauhi oleh kawan-kawannya. Lalu, 

tempat seperti apa yang seharusnya mereka tempati untuk pendidikannya? Anak-anak 

tunagrahita harus mendapatkan pendidikan tambahan. Mereka juga berhak menerima 

pendidikan yang sama dengan anak normal lainnya. Anak-anak ini bisa menunjukkan 

kemajuan yang pesat jika mereka bisa diterima dengan baik di masyarakat, tidak 

hanya di dalam keluarga. Dengan penerimaan mereka di lingkungan sosial, akan 
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berkembang denganbaik kepercayaan diri mereka. Selain itu, mereka juga dapat 

mengenal siapa mereka sebenarnya. Dalam proses pendidikan mereka, yang 

terpenting dilakukan adalah menimbulkan semangat belajar, baru memberikan 

pengajaran. 

Dengan begitu, anak-anak tunagrahita juga perlu dibawa ke dalam situasi 

normal, mereka juga belajar berkomunikasi dan belajar bahasa yang benar. Mereka 

juga mendapatkan pembelajaran akademis seperti anak-anak yang lain, misalkan 

membaca dan menulis. Mereka juga perlu dilatih berdisiplin. Jika banyak orang 

berpikir bahwa anak tunagrahita itu tidak bisa bersikap disiplin seperti anak yang 

normal, hal tersebut salah. Contohnya pada anak yang menderita down syndrome, 

memang kelainan jumlah kromosom pada anak-anak down syndrome mengacaukan 

metabolisme mereka sehingga membuat mereka lebih sukar memahami informasi 

daripada anak yang normal. Namun jika mereka ditempatkan di wadah yang benar 

seperti SLB, mereka bisa dilatih berdisiplin seperti salah satu contohnya adalah 

mengikuti kegiatan upacara bendera setiap hari Senin. Meskipun demikian, bagi 

orang tua yang mempunyai anak dengan karakteristik ini tidak perlu bersedih hati 

dan menyesali nasib. Selama mau berusaha, mereka bisa hidup hampir mirip dengan 

anak normal. 

Dalam berbahasa, tentu saja anak-anak tunagrahita memiliki perbedaan 

tersendiri dengan anak normal lainnya. Mereka cenderung sulit menyampaikan apa 

yang mereka maksud dan sulit pula mengerti apa yang orang lain maksud. Di situlah 

kenapa anak-anak seperti mereka disebut sebagai anak-anak berkebutuhan khusus. 

Berkebutuhan khusus disini memiliki arti bahwa kebutuhan mereka tidak sama 

dengan kebutuhan anak normal lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan khusus mereka 
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ini, kuncinya adalah sabar dan iklas. 

Tidak jauh berbeda dengan pernyataan-pernyataan diatas, dalam kehidupan 

sehari-hari, peneliti sering menjumpai beberapa candaan teman-teman peneliti yang 

meremehkan anak tunagrahita. Contohnya seperti saling mengejek satu sama lain 

bahwa mereka adalah alumnus SLB, muka dan tingkah laku seperti “Cecep” dan 

“Yoyo” (beberapa karakter tunagrahita di sinetron televisi), dan lain-lain.Itulah 

beberapa sebab lain mengapa peneliti memilih anak tunagrahitasebagai objek 

penelitian ini. Keunikan-keunikan dibalik kekurangan merekalah yang membuat 

peneliti tertarik, terutama dalam hal bahasanya. Peneliti adalah seorang Mahasiswa 

Fakultas Pendidikan, maka peneliti memilih objek dan tempat penelitian adalah siswa 

dan sekolahan. Peneliti juga seorang Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia, maka 

peneliti memilih kajian yang diteliti adalah bahasanya. 

Dari fenomena yang peneliti temukan, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut 

bagaimana anak tunagrahita berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Anak 

tunagrahita membangun komunikasi dengan bahasa, akan tetapi bahasa yang mereka 

gunakan kurang jelas baik pengucapan, maupun makna. Untuk mendapatkan data 

yang lengkap, peneliti melakukam observasi ke lembaga yang menangani anak-anak 

tunagrahita khususnya di wilayah Cilacap. Peneliti menemukan wadah atau tempat 

anak berkebutuhan khusus tersebut, yaitu SDLB Negeri Gumilir Cilacap yang 

merupakan satu-satunya SDLB di Kabupaten Cilacap. Selain itu, alasan peneliti 

memilih sekolah tersebut karena jaraknya yang tak begitu jauh dengan rumah 

peneliti.Dalam menentukan penelitian ini, peneliti memilih kelas V sebagai sumber 

data. Selain direkomendasikan oleh pihak sekolah, kelas V ini memang sangat cocok 

dijadikan sumber data penelitian karena pada jenjang inilah proses belajar 
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berkomunikasi dan berbahasa sedang berlangsung. Kelas I sampai kelas IV adalah 

jenjang yang diutamakan untuk pembentukan sikap yang baik bagi mereka siswa-

siswi berkebutuhan khusus. Kelas VI adalah jenjang tertinggi di SDLB ini, siswa-

siswinya rata-rata sudah mampu berkomunikasi dengan baik layaknya anak-anak 

seusia mereka pada umumnya, sehingga agak sulit ditemukan keunikan-keunikan 

yang tepat untuk diteliti. Dalam penelitian ini peneliti memilih kelas VC karena 

memang kelas ini kelas khusus tunagrahita, sedangkan kelas VA adalah khusus 

tunanetra, kelas VB khusus tunawicara, dan VD khusus tunadaksa. Untuk 

mengetahui keunikan secara detail maka peneliti mengkaji secara empiric bahasa 

anak tunagrahita berkaitan dengan fonologi (bunyi bahasa), morfologi (struktur kata), 

sintaksis (struktur kalimat), dan semantik (pemahaman makna) di SDLB Negeri 

Gumilir Cilacap tahun pelajaran 2012-2013. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah secara umum pada penelitian ini berdasarkan latar belakang 

masalah di atas adalah “Bagaimana penggunaan bahasa siswa tunagrahita kelas VC 

SDLB Negeri Gumilir Cilacap tahun pelajaran 2012-2013?” Secara khusus rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengucapan bunyi bahasa (fonologi) oleh siswa tunagrahita  kelas 

VCSDLB Negeri Gumilir Cilacap tahun pelajaran 2012-2013? 

2. Bagaimana struktur kata (morfologi) siswa tunagrahita kelas VCSDLB Negeri 

Gumilir Cilacap tahun pelajaran 2012-2013? 

3. Bagaimana struktur kalimat  (sintaksis)   siswa   tunagrahita   kelas   VC  SDLB 

 

Negeri Gumilir Cilacap tahun pelajaran 2012-2013? 
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4. Bagaimanakah pemahaman makna (semantik) siswa tunagrahita kelas VC 

terhadap ucapan  gurunya  di SDLB  Negeri Gumilir Cilacap tahun pelajaran 

2012-2013? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini secara umum berdasarkan rumusan masalah di atas adalah 

mendeskripsikan penggunaan bahasa siswa tunagrahita kelas VC SDLB Negeri 

Gumilir Cilacap tahun pelajaran 2012-2013. Secara khusus tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Mendeskripsikan pengucapan bunyi bahasa (fonologi) yang diucapkan siswa 

tunagrahita  kelas VC SDLB Negeri Gumilir Cilacap tahun pelajaran 2012-

2013. 

2. Mendeskripsikan struktur kata (morfologi) siswa tunagrahita kelas VC SDLB 

Negeri Gumilir Cilacap tahun pelajaran 2012-2013. 

3. Mendeskripsikan struktur kalimat (sintaksis) siswa tunagrahita kelas VC SDLB 

Negeri Gumilir Cilacap tahun pelajaran 2012-2013. 

4. Mendeskripsikan   pemahaman   makna    (semantik)  siswa   tunagrahita   kelas 

VC   terhadap  ucapan  guru   di  SDLB   Negeri  Gumilir Cilacap  tahun  

pelajaran 2012-2013. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Manfaat Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah informasi nyata tentang 
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kondisi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus seperti anak-anak 

tunagrahita. 

b. Manfaat Bagi Peneliti 

Penelitian ini membahas gangguan bahasa pada anak tunagrahita, sehingga 

semakin banyak materi tentang linguistik, khususnya psikolinguistik bagi 

peneliti, dan semakin banyak pula ilmu bahasa yang dapat digunakan dalam 

penelitian-penelitian berikutnya. 

c. Manfaat Bagi Kemajuan Pendidikan 

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan tentang ilmu bahasa 

bagi dunia pendidikan yang menangani anak berkebutuhan khusus seperti anak 

tunagrahita. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat Bagi Sekolah 

Penelitian ini dapat memberi pengetahuan bahwa anak tunagrahita yang 

bersekolah harus mendapat perhatian khusus karena mereka memiliki beberapa 

keterbatasan seperti dalam hal berkomunikasi dan bersosialisasi, sehingga 

diharapkan pihak sekolah dapat lebih mengerti dengan keadaan mereka. 

b. Manfaat Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam menganalisis bahasa anak yang 

mengalami kesulitan berbahasa. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dijadikan 

referensi untuk penelitian selanjutnya. 

c. Manfaat Bagi Kemajuan Pendidikan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan inspirasi bagi badan atau lembaga 

pendidikan untuk mendirikan sekolah-sekolah yang menangani anak-anak 
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berkebutuhan khusus dan mendirikan fakultas yang membentuk tenaga-tenaga 

pendidik anak-anak berkebutuhan khusus. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Penelitian yang berjudul Analisis Bahasa Siswa Tunagrahita Kelas VC SDLB 

Negeri Gumilir CilacapTahun Pelajaran 2012-2013 memiliki sistematika penulisan 

yang secara keseluruhan berisi lima bab, yaitu: 

Bab I berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah. Latar 

belakang masalah menguraikan tentang alasan dan motivasi dari penulis terhadap 

topik permasalahan yang bersangkutan. Kedua yaitu rumusan masalah, rumusan 

masalah berisi tentang masalah apa yang terjadi dan sekaligus merumuskan masalah 

dalam penelitian ini. Ketiga adalah tujuan penelitian, tujuan penelitian 

menggambarkan hasil-hasil apa yang bisa dicapai dan diharapkan dari penelitian ini 

dengan memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Keempat adalah 

manfaat penelitian, pada bagian ini menguraikan manfaat teoritis dan praktis dari 

penelitian ini. Terakhir adalah sistematika penulisan yang digunakan untuk 

mengurutkan langkah penelitian agar mempermudah penyusunan penelitian. 

Bab II berisi penelitian yang relevan yang digunakan sebagai pembanding 

dengan penelitian ini dan landasan teori yang digunakan untuk mengurai teori-teori 

yang menunjang dengan penelitian ini. Teori-teori yang digunakan yaitu teori tentang 

bahasa, fungsi bahasa, komponen bahasa, psikolingusitik, gangguan berbahasa pada 

anak, anak berkebutuhan khusus, dan tunagrahita. 

Bab III, berisi metodologi penelitian yang menjelaskan cara pengambilan dan 

pengolahan data dengan menggunakan alat-alat analisis yang ada. Bab ini terdiri dari 

metode dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, tempat dan waktu penelitian, data dan 
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sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan tahap-tahap 

penelitian. 

Bab IV, berisi hasil penelitian dan pembahasan yang membahas tentang 

keterkaitan antar faktor-faktor dari data yang diperoleh dari masalah yang diajukan 

kemudian menyelesaikan masalah tersebut dengan metode yang diajukan dan 

menganalisa proses dab hasil penyelesaian masalah. Hasil penelitian dan pembahasan 

yang diperoleh meliputi komponen bahasa fonologi (bunyi bahasa), morfologi 

(struktur kata), sintaksis (struktur antar kata), dan semantik (makna). 

Bab V, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan penelitian berisi pernyataan 

singkat tentang hasil analisis dan pembahasan yang merupakan jawaban dari rumusan 

masalah yang diajukan penulis yang diperoleh dari penelitian. Saran ditujukan 

kepada pihak-pihak terkait sehubungan dengan hasil penelitian yang berisi 

rekomendasi yang dirumuskan oleh peneliti namun bukan untuk menjawab 

permasalahan dalam pokok penelitian, saran disrumuskan berdasarkan penelusuran 

yang menurut penulis dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

berdasarkan kedekatan objek. 
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