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ABSTRAK 
 

FRASE KETERANGAN WAKTU DALAM KUMPULAN CERPEN  
MATA YANG ENAK DIPANDANG KARYA AHMAD  

TOHARI:KAJIAN SINTAKSIS 
 
 

Jihan Novita Sari, A310110083, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas  

Muhammadiyah Surakarta, 2015, 71 halaman 
 

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan wujud frase 
keterangan waktu dalam kumpulan cerpen Mata yang Enak Dipandang dan 
memaparkan posisi keterangan waktu pada struktur fungsional sintaksis dalam 
kumpulan cerpen Mata yang Enak Dipandang. Jenis penelitian ini bersifat 
deskritifi kualitatif. Data dalam penelitian ini berupa klausa dan teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik simak dan catat. 
Hasil penelitian ini menemukan jangkauan waktu hari dan jangkauan waktu 
tahun. Adapun jangkauan waktu hari meliputi wujud keterangan waktu dini 
berjumlah 2, pagi berjumlah 7, siang berjumlah 6, sore/petang berjumlah 7, 
magrib berjumlah 2, malam berjumlah 11, kemarin berjumlah 4 dan nanti 
berjumlah 1. Pengarang paling banyak menggunakan frase keterangan waktu 
malam. Berdasarkan posisi keterangan waktu pada struktur fungsional sintaksis 
ditemukan posisi frase keterangan waktu di awal kalimat berjumlah 30, posisi 
frase keterangan waktu di tengah kalimat berjumlah 7 dan posisi frase keterangan 
waktu di akhir kalimat berjumlah 7. Keseluruhan data yang dianalisis ditemukan 
22 pola kalimat yaitu KSP, KSKPOPel, KSPK, KSPOK, KSPO, KSPOPelK, 
KSPOPel, KPS, KPOPelS, KSPPel, KPSO, SPKOK, SKP, KSPOKPel, 
KSPPelKKPPelK, KKKSP, KSKPOPel, SPOKPelK, SPKK, SPOKK, SPK, 
SPOK. 

 

Kata Kunci: frase, keterangan waktu, sintaksis 
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A. PENDAHULUAN 

Keterangan waktu dalam kumpulan cerpen sebagai penunjuk atau 

penjelas kalimat pada peristiwa itu terjadi. Tidak hanya keterangan waktu 

saja yang terdapat dalam kumpulan cerpen melainkan ada keterangan 

tempat, keterangan tujuan, dan keterangan modalitas. Salah satu karya 

sastra yang digemari untuk dibaca yaitu cerpen, sebab cerita yang terdapat 

dalam cerpen cenderung lebih pendek dan mudah dipahami serta 

bahasanya menarik. Kelebihan cerpen bersifat kronologis dan 

mengandung sebuah arti. Seperti yang di katakan Sumardjo (2007:99) 

menjelaskan bahwa, 

Sebuah cerpen yang baik adalah cerpen yang merupakan kesatuan 

bentuk utuh manunggal, tak ada bagian-bagian yang tak perlu tetapi 

juga tak ada sesuatu yang terlalu banyak, semuanya pas, integral 

dan mengandung suatu arti. Cerpen harus memberikan gambaran 

sesuatu yang tajam. Inilah kelebihan bentuk cerpen dari novel. 

Berdasarkan teori Sumardjo di atas, peneliti memilih kumpulan cerpen 

Mata yang Enak Dipandang karya Ahmad Tohari. Buku ini terdapat 

beberapa cerpen yang diterbitkan di sejumlah media cetak Kompas dan 

Kartini, kemudian disatukan dan di buat antologi cerpen. Kumpulan 

cerpen ini memiliki tema yang berbeda-beda sehingga dalam peristiwa 

yang diceritakan peneliti dapat mengetahui frase keterangan waktu yang 

digunakan oleh pengarang. Frase bisa dikatakan satuan linguistik yang 

terdiri dari dua kata atau yang tidak melampaui batas fungsi. Frase 

keterangan bisa menduduki suatu fungsi subjek, predikat, objek, 

pelengkap, dan keterangan (S,P,O,Pel,K). Frase juga menduduki unsur 

kebahasaan setelah kata. Kajian yang cocok berkaitan dengan frase adalah 

sintaksis. 

Ahmad Tohari selain aktif dalam menulis cerpen ia juga aktif 

menulis novel. Sebagai contoh karya Ahmad Tohari yang mendunia ialah 

trilogi Ronggeng Dukuh Paruk. Nancy I. Cooper (2004) dalam Journal of 

Southeast Asian Studies, yang berjudul “Tohari’s Trilogy:Passages of 
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Tower and Time in Java” menjelaskan sebuah narasi menawan tentang 

cerita Ronggeng Dukuh Paruk. Trilogi novel ini sebagai pintu masuk 

untuk eksplorasi lebih dalam yang berkaitan dengan dinamika budaya, 

khususnya identitas gender, dan hubungan mereka dengan perkembangan 

politik. Ahmad Tohari menggambarkan sebuah dusun pedesaan di 

Kabupaten Banyumas yang menceritakan adanya ronggeng.  

Kekhasan karya Ahmad Tohari selalu mengangkat kehidupan orang-

orang kecil, menggambarkan kehidupan nyata, objeknya menggunakan 

lingkungan sekitar yaitu pedesaan, menggunakan bahasa sederhana, dan 

erat akan tradisi budaya. Oleh karena itu, ia dapat melukiskannya ke dalam 

sebuah cerpen maupun novel. Kumpulan cerpen yang digunakan Ahmad 

Tohari memiliki berbagai keterangan waktu yang akan diungkapkan. 

Antologi kumpulan cerpen Mata yang Enak Dipandang terdapat 15 

cerpen. Berdasarkan paparan di atas peneliti tertarik untuk meneliti frase 

keterangan waktu yang digunakan pengarang dalam kumpulan cerpen 

Mata yang Enak Dipandang karya Ahmad Tohari:kajian sintaksis. 

Pembatasan masalah dapat dikaji secara mendalam, maka perlu 

adanya pembatasan ruang lingkup. Adapun pembatasan masalah dalam 

penelitian ini adalah membahas mengenai wujud frase keterangan waktu 

dan struktur fungsional sintaksis dalam kumpulan cerpen Mata yang Enak 

Dipandang. Ada 2 rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini 

(1) bagaimana wujud frase keterangan waktu dalam kumpulan cerpen 

Mata yang Enak Dipandang, (2) bagaimana posisi keterangan waktu pada 

struktur fungsional sintaksis dalam kumpulan cerpen Mata yang Enak 

Dipandang. Rumusan masalah yang dibuat bertujuan untuk 

mendeskripsikan wujud frase keterangan waktu dalam kumpulan cerpen 

Mata yang Enak Dipandang dan memaparkan posisi keterangan waktu 

pada struktur fungsional sintaksis dalam kumpulan cerpen Mata yang 

Enak Dipandang. Kemudian hasil temuan dapat dimanfaatkan untuk 

menambah wawasan teori mengenai frase keterangan waktu sebagai 

penerapan sintaksis, dapat menambah teori mengenai frase keterangan 
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waktu dalam kumpulan cerpen pada generasi muda kaitannya dengan mata 

pelajaran Bahasa Indonesia. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dipecahkan dengan 

menggunakan teori-teori penting yaitu, frase, keterangan, konsep waktu 

dan sintaksis. Pengertian frase adalah suatu konstruksi yang dapat 

dibentuk oleh dua kata atau lebih, baik dalam bentuk sebuah pola dasar 

kalimat maupun tidak, (Parera, 1998:32). Kemudian menurut Chaer 

(2009:39) frase dibentuk dari dua buah kata atau lebih, dan mengisi salah 

satu fungsi sintaksis.  

Mengenai keterangan menurut Chaer (2011:162) kata keterangan 

adalah kata kata-kata yag digunakan untuk memberi penjelasan pada 

kalimat atau bagian-bagian kalimat lain, yang sifatnya tidak menerangkan 

keadaan atau sifat. Samsuri (1985:228) menyatakan bahwa keterangan itu 

sebenarnya menjadi penjelas kalimat seluruhnya dan bukan hanya salah 

satu bagiannya saja kecuali jika keterangan itu memang merupakan suatu 

penjelasan bagian kalimat. Keterangan waktu yang digunakan pengarang 

seperti hari, detik, menit, jam, minggu, bulan, tahun. Kata keterangan 

waktu menurut Keraf sebagaimana dikutip oleh Rohmadi (2009:226) ialah 

kata keterangan yang menunjukkan atau menjelaskan berlangsungnya 

suatu peristiwa dalam suatu bidang waktu tertentu. 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2013) waktu adalah seluruh 

rangkaian saat ketika proses, perbuatan atau keadaan berada atau 

berlangsung, lamanya (saat tertentu), saat yang tertentu untuk melakukan 

sesuatu, kesempatan, tempo, peluang, ketika, saat. Konsep waktu sehari-

hari bisa dimulai dari dini, pagi, siang, sore/petang, magrib dan malam. 

Ramlan (1986:62) menyatakan bahwa penggolongan kata salah satunya 

adalah kata keterangan. Di sini disebut juga kata keterangan yang 

digunakan untuk menyatakan waktu, misalnya kata-kata kemarin, tadi, 

nanti, dahulu, sekarang, dan besok. 
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Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia (2013) arti dini,pagi, siang, 

sore/petang, magrib, malam, kemarin , tadi, nanti, dahulu, sekarang, dan 

besok sebagai berikut, 

a. Dini artinya pagi sekali, pagi-pagi benar antara pukul 03.00-

15.000, (2013:161) 

b. Pagi artinya pembuka hari, waktu setelah matahari terbit 

hingga menjelang siang hari, (2013:436) 

c. Siang artinya bagian hari yang terang yaitu dari matahari terbit 

sampai terbenam, waktu antara pagi dengan petang kira-kira 

pukul 11.00-14.00, sudah lepas pagi atau hampir tengah hari, 

sudah lepas tengah hari atau hampir petang, (2013:578) 

d. Sore artinya petang, (2013:592) 

e. Petang artinya waktu selepas tengah hari sekitar pukul 15.00 

sampai matahari terbenam, (2013:469) 

f. Magrib artinya waktu ketika matahari terbenam, arah barat 

terutama dari tanah arab, (2013:381) 

g. Malam artinya waktu setelah terbenamnya matahari hingga 

matahari terbit, (2013:385) 

h. Kemarin artinya satu hari sebelum hari ini, (2013:300) 

i. Tadi artinya waktu yang belum lama berlalu, baru saja, 

(2013:615) 

j. Nanti artinya waktu yang akan datang, kelak, (2013:418) 

k. Dahulu artinya masa yang telah lalu atau lampau, (2013:144) 

l. Sekarang artinya saat ini, kini (2013:557) 

m. Besok artinya hari setelah hari ini, waktu yang akan datang, 

kelak, (2013:104) 

Ramlan (dalam Markhamah 2011:5) sintaksis merupakan cabang 

ilmu bahasa yang membicarakan seluk beluk wacana,kalimat, kalusa, 

dan frase. Kemudian struktur sintaksis terdiri dari subjek, predikat, 

objek, pelengkap, dan keterangan (S,P,O,Pel,K). 
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Berhubungan dengan kajian mengenai frase keterangan waktu 

penelitian pernah dilakukan oleh Teodosia (2014) dan Nugroho (2003). 

Berdasarkan dua penelitian terdahulu masing-masing menemukan bentuk 

keterangan waktu yang berbeda. Teodosia menemukan keterangan waktu  

jiu（就, cai (才), gāng gāng （刚刚, tū ran 突然, yǐ jing（已 经）yang  

diterapkan dalam  karangan  dengan  tema  perjalanan. Kemudian Nugroho 

penanda keterangan waktu  berdasarkan  bentuknya dapat dibedakan yaitu  

keterangan waktu berbentuk kata monomorfemik dan kata polimorfemik 

dengan adanya afik {-e}, sufik {-ipun}, dan prefiks {se-}, serta keterangan 

waktu yang berbentuk kata ulang dalam kalimat tunggal Bahasa Jawa, 

sedangkan penelitian ini menemukan sembilan bentuk frase keterangan 

waktu. Frase keterangan waktu tersebut berbentuk dini, pagi, siang, 

sore/petang, magrib, malam, kemarin, dahulu/lampau dan nanti. 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian yang mendeskripsikan data-

data yang ditemukan berdasarkan wujud frase keterangan waktu. 

Penelitian ini menggunakan cerpen Mata yang Enak Dipandang karya 

Ahmad Tohari. Waktu yang digunakan untuk meneliti data kurang lebih 

enam bulan yaitu bulan September 2014-Maret 2015. Jenis penelitian ini 

deskriptif kualitatif. 

Objek penelitian ini adalah frase keterangan waktu dan struktur 

fungsional dalam kumpulan cerpen Mata yang Enak Dipandang karya 

Ahmad Tohari. Data dalam penelitian ini bentuknya bisa klausa dan 

kalimat yang didalamnya terdapat frase keterangan waktu. Sumber data 

dalam penelitian ini adalah sumber data tertulis yang terdapat dalam 

kumpulan cerpen Mata yang Enak Dipandang karya Ahmad Tohari. 

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik simak dan catat. Teknik 

analisis data yang digunakan berupa metode agih, Sudaryanto (1993:15) 

menyatakan bahwa metode agih adalah alat penentuannya justru bagian 

dari bahasa yang bersangkutan itu sendiri. 
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C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Melalui penelitian ini, penulis mendeskripsikan wujud frase 

keterangan waktu  dan posisi keterangan waktu pada struktur fungsional 

sintaksis yang terdapat dalam kumpulan cerpen Mata yang Enak 

Dipandang karya Ahmad Tohari sekaligus dibahas menjadi satu bahasan 

sebagai berikut. 

Jangkauan Waktu Hari 

1. Wujud Keterangan Waktu Dini 

Data 1 

“Pagi-pagi badanku terasa kurang nyaman.” (Tohari, 2013:178) 

Berdasarkan data (1) di atas, frase keterangan waktu  ditandai 

dengan pagi-pagi. Penanda waktu pagi-pagi termasuk keterangan waktu 

dini karena dalam konsep waktu dini berarti pagi sekali dan pagi-pagi 

benar sekitar pukul 03.00-05.00. Kalimat tersebut berlangsung ketika 

tokoh aku (Yuning) bangun tidur, pagi-pagi badannya terasa kurang 

nyaman. 

2. Wujud Keterangan Waktu Pagi 

Data 4 

“Kang Sarpin meninggal karena kecelakaan lalu lintas pukul enam 

tadi pagi.” (Tohari, 2013:77)  

Berdasarkan data (4) di atas frase keterangan waktu ditandai 

dengan pukul enam tadi pagi. Penanda waktu pukul enam tadi pagi 

termasuk bentuk keterangan waktu pagi karena berada di konsep waktu 

pagi yaitu pukul enam. Konsep pagi itu sekitar pukul 05.00-11.00. 

Kalimat tersebut menunjukan kejadian saat Kang Sarpin meninggal tadi 

pagi karena kecelakaan lalu lintas saat ia sedang berjalan ke pasar naik 

sepeda dengan beban sekuintal beras, ketika mengayuh Kang Sarpin 

kehilangan keseimbangan sehingga mobil barang menyambarnya dari 

belakang.  
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3. Wujud Keterangan Waktu Siang 

Data 12 

“Pukul dua siang aku memanggil Nyi Cicih untuk bersiap pulang 

ke Garut.” (Tohari, 2013:213) 

Berdasarkan (12) di atas frase keterangan waktu ditandai dengan 

pukul dua siang. Penanda waktu pukul dua siang termasuk bentuk 

keterangan waktu siang karena berada di konsep waktu siang  yaitu pukul 

dua siang. Konsep siang itu sekitar pukul 11.00-14.00. Kalimat tersebut 

menunjukan kejadian saat itu aku (Yuning) memanggil Nyi Cicih untuk 

bersiap-siap pulang ke Garut.  Yuning akan meninggalkan Koswara 

suaminya. 

4. Wujud Keterangan Waktu Sore/Petang 

Data 16 

“Dan pada jam lima sore Totol memakai baju baru, sepatu baru, 

pakai topi bertulis marinir, sudah makan roti enak sampai 

kenyang.” (Tohari, 2013:123) 

Berdasarkan data (16) di atas frase keterangan waktu ditandai 

dengan jam lima sore. Penanda waktu  jam lima sore termasuk bentuk 

keterangan waktu sore/petang karena konsep sore/petang itu waktu setelah 

tengah hari sekitar15.00 sampai matahari terbenam. Kalimat tersebut 

menunjukan peristiwa penanda waktu saat kejadian berlangsung  jam lima 

sore.  

5. Wujud Keterangan Waktu Magrib 

Data 23 

“Karena lelah seharian setelah seharian penuh banyak kegiatan di 

kampus, usai magrib Markatab ingin tidur barang sejenak.” 

(Tohari, 2013:157) 

Berdasarkan data (23) di atas frase keterangan waktu ditandai 

dengan usai magrib. Penanda waktu usai magrib termasuk bentuk 

keterangan waktu magrib karena magrib itu memiliki waktu tertentu yaitu 
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ketika matahari terbenam. Kalimat tersebut menjelaskan bahwa Markatab 

ingin tidur usai magrib. 

6. Wujud Keterangan Waktu Malam 

Data 25 

“Malam itu tak kuduga sama sekali, Ibu memanggilku.” (Tohari, 

2013:193) 

Berdasarkan data (25) di atas frase keterangan waktu ditandai 

dengan malam itu. Penanda waktu malam itu termasuk bentuk keterangan 

waktu malam karena terdapat penjelas malam itu yang berarti kejadian 

yang sudah berlangsung, ketika mau tidur Ibu memanggil Yuning. Padahal 

mereka sudah beberapa hari tidak baikan. Kejadian itu berlangsung pada 

malam hari. 

7. Wujud Keterangan Waktu Kemarin 

Data 36 

“Meskipun diselingi dengan isak-tangis, Nyi Cicih bisa memberi 

gambaran yang utuh tentang peristiwa kemarin malam.” (Tohari, 

2013:180) 

Berdasarkan data (36) ditandai dengan frase keterangan waktu  

kemarin malam. Penanda waktu kemarin berarti mengandung arti hari 

sebelum hari ini. Kalimat tersebut menjelaskan kejadian yang sudah 

terjadi. Frase kemarin malam mendeskripsikan kejadian yang sudah terjadi 

saat Nyi Cicih memberi penjelasaan Yuning tentang peristiwa kemarin 

saat ayah dan ibunya berbicara tentang rumah tangga anaknya.  

8. Bentuk Keterangan Waktu Nanti 

Data 40 

“Nanti malam aku tidak main, mau tidur saja.” (Tohari, 

2013:126) 

Berdasarkan data dan (40) ditandai dengan frase keterangan waktu 

nanti malam. Penanda waktu nanti malam tersebut menjelaskan kejadian 

yang belum terjadi atau belum berlangsung. data (47) mendeskripsikan 
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saat Turah menjawab pertanyaan anaknya (Totol) bahwa nanti malam ia 

akan tidur saja. 

 Jangkauan Waktu Tahun 

Data 41 

“Aku sendiri yang bertekad demikian, bukan hanya sekarang, 

melainkan sejak 23 tahun yang lalu.” (Tohari, 2013:182) 

Berdasarkan data (41) ditandai dengan frase keterangan waktu  

dengan sejak 23 tahun yang lalu . Penanda waktu dahulu artinya masa 

yang telah lalu atau lampau ditandai dengan kata lalu. Frase tersebut 

menjelaskan peristiwa yang sudah berlangsung tahun lalu. Kalimat pada 

data (41) menjelaskan kejadian saat ayah dan ibunya Yuning sangat 

menyanyangi anaknya mulai 23 tahun yang lalu dampai sekarang.  

Berdasarkan posisi keterangan waktu pada struktur fungsional 

sintaksis ditemukan posisi frase keterangan waktu di awal kalimat 

berjumlah 30, posisi frase keterangan waktu di tengah kalimat berjumlah 

7dan posisi frase keterangan waktu di akhir kalimat berjumlah 7. 

Keseluruhan data yang dianalisis ditemukan 22 pola kalimat yaitu KSP, 

KSKPOPel, KSPK, KSPOK, KSPO, KSPOPelK, KSPOPel, KPS, 

KPOPelS, KSPPel, KPSO, SPKOK, SKP, KSPOKPel, KSPPelKKPPelK, 

KKKSP, KSKPOPel, SPOKPelK, SPKK, SPOKK, SPK, SPOK. 

a. Posisi Frase Keterangan Waktu di Awal Kalimat 

Posisi frase keterangan waktu di awal kalimat  bisa dilihat dalam tabel 

berikut. 

No Data Posisi Keterangan Waktu 

pada Struktur Kalimat 

1. 1 KSP 

2. 2 KSKPOPel 

3.  3 KSPK 

4. 5 KSPOK 
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5. 6 KSPO 

6. 9 KSPOK 

7. 10 KSP 

8. 11 KSPOK 

9. 12 KSPOPelK 

10. 13 KSPK 

11. 15. KSPO 

12. 16 KSPOPel 

13. 17 KSPOK 

14. 18 KSPK 

15. 19 KSP 

16. 24 KSP 

17. 25 KPS 

18. 26 KSPO 

19. 27 KPS 

20. 28 KSPO 

21. 31 KSPK 

22. 32 KSPOK 

23. 33 KSP 

24. 34 KPOPelS 

25. 35 KSP 

26. 38 KSPOK 

27. 40 KSPPel 

28. 42 KSP 

29. 43 KSPOPel 

30. 44 KPSO 

 

b. Posisi Frase Keterangan Waktu di Tengah Kalimat 

Posisi frase keterangan waktu di tengah kalimat bisa dilihat dalam 

tabel berikut.  
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No Data Posisi Keterangan Waktu 

pada Struktur Kalimat 

1. 7 SPKOK 

2. 8 SKP 

3. 14 KSPOKPel 

4. 20 KSPPelKKPPelK 

5. 23 KKKSP 

6. 30 KSKPOPel 

7. 37 SPOKPelK 

 

c. Posisi Frase Keterangan Waktu di Akhir Kalimat 

Posisi frase keterangan waktu di akhir kalimat bisa dilihat dalam tabel 

berikut.  

  Tabel 6 Posisi Frase Keterangan Waktu di Akhir Kalimat 

No Data Posisi Keterangan Waktu 

pada Struktur Kalimat 

1. 4 SPKK 

2. 21 SPOKK 

3. 22 SPK 

4. 29 SPK 

5. 36 KSPOK 

6. 39 SPK 

7. 41 SPOK 

 

D. SIMPULAN 

Simpulan yang diperoleh sebagai berikut: 

1. Berdasarkan wujud frase keterangan waktu ditemukan jangkauan 

waktu hari dan jangkauan waktu tahun. Jangkauan waktu hari meliputi 
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wujud keterangan waktu dini berjumlah 2, wujud keterangan waktu 

pagi berjumlah 7, wujud keterangan waktu siang berjumlah 6, wujud 

keterangan waktu sore/petang berjumlah 7, wujud keterangan waktu 

magrib berjumlah 2, wujud keterangan waktu malam berjumlah 11, 

wujud keterangan waktu kemarin berjumlah 4, dan wujud keterangan 

waktu nanti berjumlah 1. Jangkauan waktu tahun meliputi wujud 

keterangan tahun berjumlah 4. Pengarang paling banyak menggunakan 

frase keterangan waktu malam. 

2. Berdasarkan posisi keterangan waktu pada struktur fungsional 

sintaksis ditemukan posisi frase keterangan waktu di awal kalimat 

berjumlah 30, posisi frase keterangan waktu di tengah kalimat 

berjumlah 7 dan posisi frase keterangan waktu di akhir kalimat 

berjumlah 7. Keseluruhan data yang dianalisis ditemukan 22 pola 

kalimat yaitu KSP, KSKPOPel, KSPK, KSPOK, KSPO, KSPOPelK, 

KSPOPel, KPS, KPOPelS, KSPPel, KPSO, SPKOK, SKP, 

KSPOKPel, KSPPelKKPPelK, KKKSP, KSKPOPel, SPOKPelK, 

SPKK, SPOKK, SPK, SPOK. 

E. SARAN 

1. Bagi pembaca semoga dapat memberikan ilmu yang berkaitan dengan 

sintaksis berupa frase keterangan waktu. 

2. Bagi Peneliti Berikutnya 

a. Peneliti ini sebagai suatu wawasan dan pengetahuan untuk 

mengadakan penelitian selanjutnya. 
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b. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan membantu serta 

memberikan contoh penelitian dan pemikiran bagi peneliti sejenis 

ini di masa mendatang. 
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