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BAB IV 

 Pada Bab ini sebelum ke hasil penelitian maka

peneliti menggambarkan karakteristik dari objek

yang diteliti serta memaparkan dan menganalisa

data secara statistik, dengan mencakup uraian:

1. Hasil Penelitian

2. Pembahasan



1. HASIL PENELITIAN

a. Gambaran umum

Mengambarkan secara umum dan mendalam

konteks dan sasaran penelitian berupa objek

atau lokasi penelitian yang tersangkut dengan

masalah yang diteliti

a. Gambaran khusus

Merupakan bagian karya ilmiah yang berisikan

apa, bagaimana dan mengapa hasil penelitian

ini diperoleh dan disajikan secara informatif

dan komunikatif (tabel, gambar, grafik) serta

relevan dengan tujuan.



2 PEMBAHASAN

 Mengungkapkan, menjelaskan dan membahas hasil
penelitian dengan menggunakan pendekatan yang 
telah ditentukan, pengungkapan temuan yang 
mengacu pada tujuan peelitian.

 Pembahasan berisi uraian atau pembahasan secara
mendalam hasil penelitian yang telah disajikan
sebelumnya. Peneliti harus menggunakan
paradigma, teori atau konsep yang telah di uraikan
pada BAB II dan membandigkan dengan penelitian
sebelumnya yang sejenis.

 Pembahasan bertujuan membarikan arti pada hasil
penelitian dan bila memungkinkan dapat
menunjukan suatu penemuan baru, mengembangkan
suatu hipotesis, konsep atau teori baru yang sesuai.



TEKNIK PENYAJIAN

 Merupakan cara bagaimana untuk menyajikan

data sebaik-baiknya agar mudah dipahami oleh

pembaca. Penyajian data hasil penelitian harus

dapat disajikan dalan tiga cara, yakni:



VERBAL VISUAL MATEMATIS



1. penyaian verbal

2. penyajian matematis

3. penyajian visual



PENYAJIAN VERBAL

Penyajia verbal merupakan cara untuk
mengkomunikasikan hasil penelitian dalam
bentuk uraian kalimat yang mudah dipahami
pembaca.

 Disajikan secara lugas / tegas. (tidak meragukan
pembaca)

 Disajikan secara objektif (Pernyataan disertai
bukti)

 Dinyatakan dengan jelas (EYD, mudah
dipahami)

 Di uraikan secara ringkas ( tidak berbelit-belit)

 Menggunakan kata ganti yang tepat (penulis
untuk kta/kami)



CONTOH PENYAJIAN VERBAL:

 4.1 Karakteristik responden berdasarkan

Pendidikan.

Berdasarkan hasil peneltian didapatkan

responden sejumlah 30 responden dengan latar

belakang pendidikan yang berbeda diantaranya

pendidikan SD sebanyak 7 responden (23,3%), 

pendidikan SLTP sebanyak 7 responden (23,3%), 

dan SLTA sebanyak 16 responden (53,3%).



PENYAJIAN MATEMATIS

Merupakan penyajian hasil penelitian dengan

menggunakan angka-angka dalam bentuk tabel

(menggunakan simbol-simbol bilangan

matematis)

 Tetap berikan penjelasan verbal tentang isi tabel

 Hindarkan pemotongan tabel sehingga terpisah

pada halaman berbeda.

 Gunakan nomor tabel

 Tabel dan keterangan nomor tabel di ketik

ditengah halaman, min 3 spasi dari paragraf

sebelumnya.

 Beri keterangan tabel di bawah tabel. 



Tabel 4.1 

Krakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan
No Pendidikan Responden

1 SD % SLTP % SLTA %

2 7 23,3% 7 23,3% 16 53,3%

Berdasarkan hasil peneltian didapatkan responden sejumlah 30 responden

dengan latar belakang pendidikan yang berbeda diantaranya pendidikan

SD sebanyak 7 responden (23,3%), pendidikan SLTP sebanyak 7 responden (23,3%), 

dan SLTA sebanyak 16 responden (53,3%).

Sumber: Data Primer



PENYAJIAN VISUAL

Merupakan penyajian hasil penelitian dengan

menggunakan grafik, peta, gambar dan

sebagainya. Penyajian secara visual biasanya

merupakan kombinasi pelengkap sajian

matematis atau sajian verbal.

 Penyajian visual di tempatkan dibelakang sajian

verbal dan matematis.

 Penulisan judul hendaknya ditempatkan pada

bagian bawah visual

 Gunakan bentuk-bentuk seperti grafik garis, 

batang, balok, lingkaran, bagan, pie, dan lain-

lain 



CONTOH PENYAJIAN VISUAL
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Gambar 4.1. Menunjukan latar pendidikan SD sebanyak 7 responden (23,3%), 

pendidikan SLTP sebanyak 7 responden (23,3%), 

dan SLTA sebanyak 16 responden (53,3%).



PEMBAHASANAN

 MERUPAKAN HASIL ANALISIS DATA DAN 

UJI STATISTIK

 Dapat di hitung secara manual atau

menggunakan software SPSS

 Mengkombinasikan penyajian dengan

menggambarkan keadaan sesungguhnya di

lapangan hasil dari penelitian dengan teori yang 

sebenarnya



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Andan Firmansyah



1. SIMPULAN

Menyatakan temuan-temuan penelitian

berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. 

Berisikan uraian singkat, jelas dan mudah

dipahami hasil akhir penelitian yang mengacu

pada permasalahan dan tujuan.



2. SARAN

 Saran merupakan suatu implikasi hasil
penelitian baik itu terhadap pengembangan ilmu
maupun pengguanan praktis yang di dasarkan
pada kesimpulan.

 Pada bagian ini peneliti dapat memberikan
saran pada peneliti lain, sebagai hasil pemikiran
peneliti yang tertuang dalam pembahasan.

 Saran tidak selslu ada dalam bagian penutupan, 
namun lebih baik jika ada, dan dibuat
berdasarkan hasil-hasil dari analisa dan
pembahasan, disampaikan berupa kemungkinan
atau prediksi transfer gagasan dan adopsi
teknologi.


