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BAB I 

  PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, pada hakikatnya 

berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status 

pribadi dan status hukum setiap peristiwa yang dialami didalam atau diluar 

wilayah Republik Indonesia.  

Pada umumnya kota merupakan tempat pemukiman yang relatif besar, 

berpenduduk padat dan permanen dari individu-individu yang secara sosial 

heterogen. Semakin besar, semakin padat dan semakin heterogen penduduknya. 

Dengan begitu kota merupakan pusat dari kegiatan suatu masyarakat. Dari hal itu 

dalam perkembangan waktu, kota dianggap sebagian besar penduduk sebagai 

tempat yang menjanjikan dalam mencari mata pencaharian. Banyak orang yang 

pindah dari desa ke kota. Dalam beberapa hal, permasalahan itu menyebabkan 

perubahan kebiasaan mereka. Kebanyakan warga perkotaan menjadi bersifat 

individualis dan interaksinya bersifat impersonal, dan menciptakan orientasi 

masyarakat hanya sebatas pada mendapatkan keuntungan ekonomi bagi dirinya 

sendiri. Hal ini membuat semakin lemah ikatan kelompok kekerabatan antar 

warga. Ini akan menimbulkan serentetan masalah bagi masyarakat yang 

bersangkutan. Oleh karenanya harus dikembangkan mekanisme-mekanisme baru 

untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan psikologi.  



 
 

2 
 

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau dimana perkembangan 

daerahnya lebih pesat bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang berada di 

Provinsi Riau. Kota Pekanbaru terdiri dari 12 Kecamatan dan 58 Kelurahan, 

dengan luas 632,26 Km
2 

dan jumlah penduduk mencapai 903,944 jiwa, tentunya 

permasalahan yang dihadapi Kota Pekanbaru akan lebih kompleks dibandingkan 

dengan daerah lain di Provinsi Riau.  

Pekanbaru menjadi sasaran utama urban untuk mencari lapangan 

pekerjaan yang berimbas pada bertambahnya jumlah penduduk, bertambahnya 

angka pengangguran dan angka kemiskinan, serta berubahnya tata ruang kota 

akibat berdirinya rumah-rumah liar yang tidak memiliki izin pendirian bangunan, 

dan meningkatnya jumlah pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada tempat 

yang telah ditentukan. Penduduk Kota Pekanbaru setiap tahunnya terus 

meningkat, ini menandakan bahwa Kota Pekanbaru terus berkembang dan maju 

sehingga menjadi daya tarik bagi penduduk daerah lain bermigrasi ke Kota 

Pekanbaru.  

Salah satu bentuk sektor ekonomi masyarakat perkotaan adalah dagang 

yang berbentuk PKL (Pedagang Kaki Lima). Sektor ekonomi ini banyak digeluti 

masyarakat Kota Pekanbaru. Meskipun yang berprofesi disektor ini tidak semua 

merupakan warga Pekanbaru asli, akan tetapi pedagang kaki lima dalam 

kehidupan memunculkan berbagai permasalahan bagi ketertiban Kota Pekanbaru.  

PKL adalah orang yang melakukan usaha dagang atau jasa, ditempat 

umum baik menggunakan atau tidak menggunakan sesuatu, dalam melaksanakan 

kegiatan usaha dagang. Pedagang kaki lima dalam melakukan usahanya tidak 
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seperti orang yang bekerja disektor formal. Mereka melakukan usahanya sesuai 

dengan jenis barang atau jasa yang dihasilkan. Pedagang kaki lima rata-rata 

melakukan aktifitasnya pagi sampai sore hari. Bagi pedagang kaki lima yang 

melakukan usaha siang sampai malam hari rata-rata mereka mendirikan bangunan 

yang semi permanen. Sedangkan pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan 

dari pagi sampai sore mereka menggunakan tenda-tenda yang bisa dibuka atau 

ditutup setiap saat, mereka ini biasanya menempati tempat yang bukan miliknya 

sendiri.  

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota 

Pekanbaru Jhon Romi Sinaga yang mengatakan bahwa Beliau kecewa dan 

meminta Pemerintah Kota Pekanbaru, dalam hal ini Satpol PP untuk kembali 

menertibkan keberadaan pedagang  yang tetap berjualan di sepanjang jalan. 

Keberadaan pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan dan badan jalan 

yang ada di Sukajadi contohnya di Jalan Teratai membuat ruas jalan menjadi 

sempit serta pada jam-jam sibuk kendaraan bermotor dan roda empat selalu 

mengalami kemacetan.  

Selain itu, tumpukan sampah yang berasal dari sisa dagangan pedagang 

kaki lima juga ditemui di beberapa ruas jalan contohnya Jalan Tuanku Tambusai. 

Tumpukan sampah bahkan hampir memenuhi setengah badan jalan. Selain 

membuat pemandangan yang tidak enak dilihat, sampah juga membuat bau tak 

sedap. Hal ini tentu membuat keresahan bagi siapapun yang melewati jalan 

tersebut.  



 
 

4 
 

Adapun apabila Satpol PP melakukan penertiban dan relokasi pedagang 

kaki lima, tidak bertahan lama pedagang akan kembali berjualan di trotoar dan 

badan jalan. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Anggota Komisi II 

DPRD Kota Pekanbaru, Zulfan Hafiz bahwa yang menjadi permasalahan kenapa 

pedagang yang sudah di relokasi ke tempat yang di sediakan Pemerintah dan 

keluar lagi tentunya kurangnya kontrol dari Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru.  

Jumlah pedagang kaki lima (PKL) yang berada di Kecamatan Sukajadi 

dari tahun ke tahun selalu berubah-ubah. Berikut jumlah PKL berdasarkan 

kelurahan di Kecamatan Sukajadi sejak tahun 2015 sampai tahun 2017 :  

Tabel 1.1: Jumlah PKL Berdasarkan Kelurahan Di Kecamatan Sukajadi 

pada Tahun 2015 

No Kelurahan Jumlah PKL 

1. Harjosari 180 

2. Jadirejo 145 

3. Kampung Melayu 210 

4. Kampung Tengah 190 

5. Kedungsari 177 

6. Pulau Karam 195 

7. Sukajadi 230 

Total 1327 

Sumber: Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru, 2018 

Tabel 1.2: Jumlah PKL Berdasarkan Kelurahan Di Kecamatan Sukajadi 

Pada Tahun 2016 

No Kelurahan Jumlah PKL 

1. Harjosari 90 

2. Jadirejo 120 

3. Kampung Melayu 165 

4. Kampung Tengah 157 

5. Kedungsari 145 

6. Pulau Karam 185 

7. Sukajadi 195 

Total 1057 

Sumber: Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru, 2018 
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Tabel 1.3: Jumlah PKL Berdasarkan Kelurahan Di Kecamatan Sukajadi pada 

Tahun 2017 

No Kelurahan Jumlah PKL 

1. Harjosari 160 

2. Jadirejo 140 

3. Kampung Melayu 188 

4. Kampung Tengah 175 

5. Kedungsari 185 

6. Pulau Karam 190 

7. Sukajadi 250 

Total 1288 

Sumber: Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru,2018 

Berdasarkan data jumlah pedagang kaki lima pada tahun 2015, 2016, dan 

2017 dapat dilihat bahwa jumlah PKL selalu berubah-ubah dan mengalami 

penurunan serta peningkatan. Pada tahun 2015 berjumlah 1327 PKL, sedangkan 

pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi berjumlah 1057 Pedagang, dan 

pada tahun 2017 kembali mengalami peningkatan yaitu berjumlah 1288 

Pedagang. 

Dengan demikian, melalui PERDA No. 11 tahun 2001 Tentang  Penataan 

dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, harus dilakukan penataan dan pembinaan 

dengan merelokasi PKL ke tempat yang nyaman dan tidak mengganggu arus lalu 

lintas dan keindahan lingkungan, dan atas dasar keputusan Kepala Daerah.  

Dari wawancara yang dilakukan Peneliti, alasan para Pedagang berjualan 

ditepi-tepi jalan yaitu para PKL menganggap tepi jalan merupakan tempat yang 

strategis karena setiap pengendara yang melintas akan melihat barang yang dijual 

oleh pedagang, sehingga peluang untuk mendapatkan banyak pembeli lebih besar. 

Selain itu, berjualan di tepi jalan memudahkan transaksi dengan pembeli, karena 
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pembeli tidak perlu repot-repot untuk parkir atau membayar uang parkir seperti 

belanja di supermarket atau pasar tradisional.  

Ketertiban umum menjadi langkah awal dalam mensukseskan 

pembangunan yang sedang berjalan. Untuk itu pemerintah Kota Pekanbaru perlu 

mengeluarkan kebijakan yang dapat menegaskan masalah ketertiban umum sesuai 

dengan kondisi Kota Pekanbaru saat ini. Maka dibuatlah kebijakan berupa 

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2002 tentang Ketertiban 

Umum. Peraturan ini dibuat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di 

Kota Pekanbaru, beberapa hal yang ditertibkan yaitu: 

a. Tertib Jalan, Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum (Bab II Pasal 2-8)  

b. Tertib Sungai, Saluran Air, Kolam (Bab III Pasal 9-12) 

c. Tertib Keamanan Lingkungan (Bab IV Pasal 13-18) 

d. Tertib Usaha (Bab V Pasal 19-22) 

e. Tertib Susila (Bab VI Pasal 22-24) 

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 5 Tahun 2002 Bab V Pasal 

19 tentang Tertib Usaha disebutkan bahwa: 

a. Dilarang menempatkan benda atau barang dalam bentuk apapun di tepi 

jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum dengan tujuan untuk 

menjalankan suatu usaha atau pun tidak, kecuali ditempat-tempat yang 

diizinkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.  

b. Setiap bangunan yang tidak mempunyai izin sewaktu-waktu dapat 

dibongkar oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.  
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c. Segala biaya yang ditimbulkan akibat pembongkaran dimaksud ayat 

(2) dikeluarkan kepada pemilik bangunan.  

Dari hal ini, maka pemahaman pedagang akan tata kehidupan kota mutlak 

diperlukan. Sehingga untuk mengatasi permasalahan ketertiban masyarakat Kota 

Pekanbaru tidak hanya dari Pemerintah Kota saja, akan tetapi terbentuk dari 

partisipasi aktif dari elemen masyarakat Kota Pekanbaru, salah satunya Pedagang 

Kaki  Lima. Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan, 

Kepala Daerah mempunyai kewajiban menegakkan Peraturan Perundang-

undangan dan memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat. Ketertiban 

adalah suasana yang mengarah pada peraturan dalam masyarakat menurut norma 

yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai 

tujuan yang diinginkan. Tugas dan kewajiban Kepala Daerah selain berasal dari 

tugas yang timbul karena inisiatif sendiri dari alat perlengkapan daerah (Otonomi 

Daerah) dapat juga diperintahkan oleh penguasa yang lebih atas atau yang disebut 

tugas pembantuan.  

Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satpol PP adalah PP 

Nomor 6 Tahun 2010 tentang satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan pada 

tanggal 6 Januari 2010. Peraturan tentang tugas Satpol PP terdapat pada Pasal 4 

(empat) yaitu, “Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan 

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta 

perlindungan masyarakat” .  

Dengan berlakunya PP ini maka dinyatakan tidak berlaku PP Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4428). 

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai tugas membantu 

Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan 

teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar 

dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, 

disamping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan 

kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah. Penataan 

kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah 

penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang 

diemban, budaya, sosiologi, serta resiko keselamatan Polisi Pamong Praja. 

Sebagai salah satu tugas utama dari Polisi Pamong Praja, tentunya tidak 

semudah membalikkan telapak tangan, terlebih dalam melaksanakan kewenangan 

ini Polisi Pamong Praja seringkali harus menghadapi kepentingan tertentu dalam 

memperjuangkan kehidupannya, yang akhirnya bermuara pada munculnya konflik 

(bentrokan).  

Bagian yang betanggung jawab dalam penertiban PKL di  Kantor Satpol 

PP kota Pekanbaru adalah Bidang Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat 

yang membawahi Seksi Operasional Pengendalian Satpol PP. Berikut data jumlah 

anggota Satpol PP pada tahun 2017: 

Tabel 1.4: Jumlah Anggota Satuan Polisi  Pamong Praja Tahun 2017 

No Status  Jumlah 

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 110 

2. Tenaga Harian Lepas (THL) 265 

 Total 375 

Sumber: Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru, 2017 
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Jumlah Pegawai Satpol PP Kota Pekanbaru secara keseluruhan tahun 2017 

berjumlah 375 yang terdiri dari 110 orang Pegawai Negeri Sipil dan 265 orang 

Tenaga Harian Lepas (THL). 

Berikut jumlah Pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru yang ditargetkan 

oleh Satpol PP pada tahun 2017: 

Tabel 1.5: Jumlah PKL Kota Pekanbaru yang ditargetkan pada Tahun 2017 

No Sasaran Lokasi 
Jumlah 

Jumlah Terealisasi 

1. Pedagang Kaki Lima Pekanbaru 11.779 2.449 

Sumber: Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru, 2017 

Berdasarkan pendataan Dinas Pasar Kota Pekanbaru pada tahun 2017 

jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pekanbaru sebanyak 8.829 pedagang, dan 

PKL yang berjualan di pasar kaget sebanyak 2.950 pedagang. Dan total 

keseluruhan PKL yang ada berjumlah 11.799 pedagang, data yang dimiliki ini 

mengalami sedikit penurunan dari tahun 2013, tercatat dari hasil pendataan Dinas 

Pasar Kota Pekanbaru jumlah Pedagang berjumlah 12.334 pedagang, dan pada 

tahun 2011 berjumlah 11.050 pedagang. Jumlah pedagang tidak bisa dipastikan 

karena selalu berubah-ubah.   

Untuk mewujudkan ketertiban pedagang kaki lima tentunya Satpol PP 

harus melakukan kegiatan penertiban secara berkala. Penertiban secara berkala 

akan memberikan hasil yang maksimal untuk mencegah kembalinya para 

pedagang berjualan di tempat yang sudah ditertibkan. Berikut data jumlah 

frekuensi penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP di Kecamatan Sukajadi pada 

tahun 2017:  
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Tabel 1.6: Jumlah Frekuensi Penertiban Yang Dilakukan Oleh Satpol PP Di 

      Kecamatan Sukajadi Tahun 2017 

No  Bulan Frekuensi Penertiban 

1. Januari 1 kali 

2. Februari 2 kali 

3. Maret  - 

4. April 1 kali 

5. Mei 1 kali 

6. Juni - 

7. Juli  1 kali  

8. Agustus  1 kali 

9. September  2 kali  

10. Oktober  - 

11. November 1 kali 

12  Desember  1 kali 

Total  11 kali  

Sumber: Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru, 2018 

Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa frekuensi penertiban yang 

dilakukan oleh Satpol PP kota Pekanbaru dalam tahun 2017 sebanyak 11 kali. 

Penertiban yang tidak dilakukan yaitu pada bulan Maret, Juni dan  Oktober. 

Penertiban yang dilakukan Satpol PP tidak berdasarkan jadwal khusus, tetapi 

sesuai instruksi dari Pimpinan. Adapun selain melakukan penertiban, Satpol PP 

melakukan patroli keliling 1-2 kali dalam seminggu.  

Alasan Penulis memilih Kecamatan Sukajadi untuk dijadikan fokus 

penelitian yaitu karena Kecamatan Sukajadi merupakan salah satu kecamatan 

yang banyak terdapat pedagang kaki lima (PKL), dan merupakan salah satu 

Kecamatan terpadat penduduknya di Kota Pekanbaru yang terletak di tengah Kota 

Pekanbaru dengan jumlah penduduk kurang lebih 55.320 jiwa dan terdiri dari 7 

Kelurahan/Desa.  
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Faktor-faktor yang menghambat efektifitas kinerja Satpol PP dalam 

menertibkan Pedagang Kaki Lima di Pekanbaru: 

a. Kurangnya kesadaran Para pedagang kaki lima  

Kurangnya kesadaran Para Pedagang Kaki Lima dalam memahami 

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban 

umum. Sebagian besar pedagang tidak memahami Peraturan daerah yang 

melarang berjualan ditrotoar atau badan jalan, hal ini tentunya disebabkan karena 

kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Kota Pekanbaru. Adapun  PKL yang sudah 

tahu tentang Perda tersebut, kebanyakan mereka mengacuhkanya karena tuntutan 

ekonomi.  

b. Kurangnya distribusi personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ke 

Wilayah Kecamatan Sukajadi 

Kurangnya jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota 

Pekanbaru dalam melakukan penertiban. Jumlah personil Satpol PP tidak sesuai 

dengan jumlah pedagang yang akan ditertibkan di kota Pekanbaru, sehingga 

Satpol PP mengalami kesulitan menghadapi PKL tersebut.  

c. PKL yang tidak ingin di relokasi ke tempat yang disediakan oleh 

Pemerintah Kota Pekanbaru 

Pemerintah telah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai seperti 

tempat berdagang yang baru yaitu sebuah program relokasi tempat berdagang. 

Dari hasil wawancara peneliti, para pedagang tidak mau pindah ke tempat yang 

disediakan pemerintah karena omzetnya menurun dari biasanya yang didapatkan 

pada saat berjualan ditrotoar atau badan jalan.  
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d. Terjadinya kerusuhan dalam proses penertiban  

Dalam proses penertiban PKL yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong 

Praja sering terjadi kerusuhan, hal tersebut biasanya disebabkan oleh perlawanan 

yang dilakukan oleh PKL terhadap Satpol PP dan  pendekatan yang kurang sesuai 

dari Satpol PP kepada PKL.  

e. Adanya aksi perlawanan dari Pedagang terhadap satuan polisi Pamong 

Praja (Satpol PP) pada saat penertiban dilakukan.  

Alasan para pedagang berjualan di trotoar dan badan jalan adalah 

mendapatkan penghasilan untuk keluarga dan sebagian besar  PKL merasa bahwa 

mereka tidak melanggar Peraturan Pemerintah, sehingga mereka berusaha untuk 

melakukan perlawanan pada saat Satpol PP melakukan penertiban.  

f. Kurangnya sarana dan prasarana dalam penertiban PKL 

Untuk memaksimalkan kegiatan penertiban tentunya Satpol PP 

memerlukan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga dapat menunjang 

keberhasilan program penertiban yang akan dilakukan. Tetapi pada kenyataaannya 

dalam melakukan penertiban, Pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota 

Pekanbaru hanya di lengkapi sarana dan prasarana berupa Mobil Dinas 

Operasional dengan jumlah 12 unit ditambah dengan Mobil Dinas Kepala Satuan 

Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Mobil Dinas Kasi Operasional masing - 

masing berjumlah 1 unit. Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol 

PP saat ini tentunya belum memadai karena tidak sesuai dengan banyaknya 

jumlah PKL yang harus ditertibkan.  
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Untuk melihat sejauh mana kinerja Satpol PP Kota Pekanbaru, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Efektivitas Kinerja 

Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota 

Pekanbaru (Studi Kasus Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru) ”.  

1.2. Rumusan Masalah 

Dalam kaitannya dengan rumusan masalah tentang  ketentraman dan 

ketertiban umum, maka permasalahan yang akan penulis uraikan adalah: 

1.2.1 Bagaimanakah Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam 

menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru? 

1.2.2 Apa kendala-kendala yang  dihadapi Dalam Menertibkan Pedagang Kaki 

Lima Di Kota Pekanbaru?  

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1.3.1 Untuk menganalisis Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam 

Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru.  

1.3.2 Untuk Menganalisis Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Menertibkan 

Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru 

1.4. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Bagi Peneliti sendiri untuk menambah wawasan yang lebih luas mengenai 

Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban PKL. 

1.4.2 Bagi Instansi Pemerintah, diharapkan dapat membantu Instansi 

Pemerintahan sebagai bahan masukan dalam menertibkan PKL.  
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1.4.3 Bagi Peneliti Berikutnya, sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih 

lanjut.  

1.5. Sistematika Penulisan 

Agar lebih mudah memahami mengambil dalam penulisan ini, maka 

penulis akan mengelompokkan kedalan enam (6) bab. Adapun ringkasan dari 

masing-masing bab adalah sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab Pendahuluan ini akan diuraikan latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan.  

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini berisikan tentang teori dan definisi konsep.  

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, 

populasi, sampel dan jenis sumber data, teknik pengumpulan data 

dan metode analisis data.  

BAB  IV :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 Bab ini berisi gambaran umum tentang objek yang akan diteliti dan 

tempat dimana akan dilakukan penelitian.  

BAB V :  PEMBAHASAN 

  Bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang telah dilakukan 

BAB VI :  KESIMPULAN DAN SARAN 
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 Bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran-saran 

berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya guna 

mendapatkan hasil yang optimal.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  

  


