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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republic yang dalam 

pelaksanaannya dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi 

atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota 

mempunyai pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. 

Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-

peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. 

Dampak lain adalah tumbuhnya kehidupan demokrasi yang lebih semarak, 

khususnya dalam pemilihan kepala daerah. Selain itu kebijakan-kebijakan 

yang sifatnya menyangkut public dilakukan lebih transparan. Dengan 

demikian adanya otonomi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

mengelola daerahnya masing-masing, baik secara kualitas maupun kuantitas. 

keanekaragaman daerah tersebut. Suatu kenyataan bahwa pemberian sebagian 

kewenangan pemerintah pusat kepada penerintah daerah merupakan langkah 

awal dalam rangka mempercepat kemajuan dan perkembangan daerah. Hal ini 

terjadi karena pemerintah daerah lebih mempunyai hubungan kedekatan 

dengan masyarakat yang merupakan factor penunjang dalam pembangunan 

daerah

Dimana hakikat dari otonomi daerah adalah efisien dan efektivitas 

penyelenggaraan pemerintah, yang pada akhirnya ditujukan pada pemberian 
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pelayanan kepada masyarakat yang semakin baik, di samping untuk memberi 

peluang kepada masyarakat untuk ikut berperan dalam kegiatan pemerintah 

dan pembangunan secara luas.  Perwujudan otonomi masyarakat desa adalah 

suatu proses peningkatan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi menuju 

kehidupan masyarakat desa yang diatur dan digerakkan oleh masyarakat 

dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Ini berarti otonomi 

masyarakat desa adalah demokrasi.  

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh bukan 

pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati 

otonomi asli yang dimiliki oleh desa tesebut. Sebagai kesatuan masyarakat 

hokum yang mempunyai susunan asli berdasarkan asal-usul yang bersifat 

istimewa, maka desa dapat melakukan pembuatan kekayaan, harta-harta, serta 

dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.  

Kewenangan desa nerupakan kewenangan yang sudah ada 

berdasarkan hak asal-usul desa, kewenangan yang di buat oleh peraturan 

perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan 

pemerintah, serta tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan 

atau pemerintah kebupaten. 

Ada beberapa hal urusan yang harus diperhatikan sebagai tolak ukur 

dalam mewujudkan otonomi desa oleh pemerintahan daerah diantaranya: 

1. Urusan Dekonsentrasi 
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Urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah lebih atas 

(merencanakan, membiayai dan mengawal serta bertanggung jawab secara 

keseluruhan). 

2. Urusan Partisipatif 

Urusan yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi pelaksanaannya di 

serahkan kepada masyarakat desa yang bersangkutan sebagai sarana 

pendidikan dan pembangunan (tugas pembantuan).  

Pada tahun 2014 pemerintah mengeluarkan undang-undang baru 

tentang desa yang tertuang dalam undang-undang Republic Indonesia Nomor 

6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pada pasal 78 berisi tentang pembangunan desa 

bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat  desa dan kualitas hidup 

manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan dasar, 

pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi local, 

serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. 

Tetapi dengan luasnya suatu desa, tentu pembangunan suatu desa tidak 

merata. Ada beberapa desa yang dengan luasnya desa tersebut menginginkan 

pemekaran desa agar pembangunan desa merata dan efektif. 

Pemekaran desa pada dasarnya merupakan suatu proses pembagian 

wilayah desa menjadi lebih dari satu wilayah atas dasar prakarsa masyarakat 

dengan memperhatikan asal-usul dan adat istiadat maupun social budaya 

masyarakat setempat. Tujuan pemekaran adalah meningkatkan pelayanan dan 

mempercepat pembangunan. Dengan adanya pemekaran diharapkan dapat 

menciptakan kemandirian suatu daerah yang akan dimekarkan. 
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Dendy Setiawan (2008) menyatakan bahwa dengan pemekaran desa 

akan berdampak pada pembangunan Infrastruktur. Hal ini dikuatkan dengan 

pendapatnya yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur desa  yang 

dimekarkan mempunyai dampak positif terhadap wilayah tersebut Antara lain 

yaitu adanya (1) Rentang kendali pelayanan pemerintah menjadi mudah 

terjangkau, (2) Peningkatan pembangunan ekonomi dengan penurunan tingkat 

pengangguran , tingkat kemiskinan dan tingkat kesehatan gizi buruk, (3) 

Peningkatan kesejahteraan, (4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia, 

dan (5) Pemahaman pendidikan politik. Sementara dampak negative dari 

pemekaran desa Antara lain yaitu adanya (1) Peningkatan konflik social 

masyarakat, (2) persaingan elit politik desa menjadi tidak sehat, (3) Peluang 

korupsi, kolusi dan nepotisme naik tinggi, dan (4) lebih dominan kepentingan 

pusat daripada kepentingan mensejahterakan masyarakat local. Pemekaran 

desa secara teoritis dapat dikatakan adalah suatu proses pembagian wilayah 

administrative yaitu daerah otonom yang sudah ada menjadi dua atau lebih 

daerah otonom. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemekaran desa di Indonesia 

adalah pembentukan  wilayah administrative baru ditingkat kota maupun 

kabupaten dari induknya. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa 

disebutkan bahwa, desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal 
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usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system 

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal 

usul desa dan kondisi social budaya masyarakat setempat. Hal tersebut telah 

tercantum dalam pasal 6 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 

tentang desa. Memperhatikan asal usul dan kondisi social budaya, masyarakat 

dapat berprakarsa membentuk desa. Hanya saja, prakarsa masyarakat ini 

dibingkai oleh ketentuan teknis sebagaimana termuat dalam ayat dua dari 

pasal yang sama. Desa yang akan dibentuk diisyaratkan memenuhi beberapa 

ketentuan, yaitu: a. Jumlah penduduk, b.Luas wilayah, c. Bagian wilayah 

kerja, d. Perangkat, e. Sarana dan prasarana pemerintahan. 

Kecamatan Rupat merupakan salah satu kecamatan yang ada di 

Kabupaten Bengkalis. Kecamatan Rupat merupakan kecamatan dengan 

sebagian besar desa/kelurahan berada di pesisir pantai. Hanya desa Parit 

Kebumen yang terletak di daratan serta desa Pangkalan Nyirih dan Hutan 

Panjang yang berada di daerah alirann sungai. Berdasarkan data dari kantor 

camat Rupat, luas wilayah kecamatan Rupat adalah 894,35 km², dengan desa 

terluas adalah desa Makeruh dengan luas 100 km² atau sebesar 16,88 % dari 

luas Kecamatan Rupat seluruhnya. Dan desa terkecil adalah Desa Sukarjo 

Mesim dengan luas 26 km² atau sebesar 2,91% dari luas keseluruhan. 

Desa/kelurahan dengan jarak luas terjauh dari ibukota kecamatan Rupat adalah 

desa Makeruh dengan jarak luas 78 km. dan jarak terdekat adalah kelurahan 
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Batu Panjang sebagai ibukota kecamatan. Berikut ini adalah jumlah 

desa/kelurahan yang ada di kecamatan Rupat. 

Tabel 1.1 Jumlah Desa/Kelurahan di Kecamatan Rupat 

No Desa/Kelurahan 

1. Kelurahan Batu panjang 

2. Kelurahan Pergam 

3. Kelurahan Tanjung kapal 

4. Kelurahan Terkul 

5. Desa Sungai Cingam 

6. Desa Teluk Lecah 

7. Desa makeruh 

8. Desa Hutan Panjang 

9. Desa Pangkalan Nyirih 

10. Desa Sukarjo Mesim 

11. Desa Darul Aman 

12. Desa Parit Kebumen 

13. Desa Sri Tanjung 

14. Desa Pancur Jaya 

15. Desa Pangkalan Pinang 

16. Desa Dungun Baru 

Sumber: Kantor Camat Rupat 2018 

Pemekaran desa merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh 

oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas 

pemerintahan baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan 

menuju terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, 

sejahtera, adil, dan makmur. Pemekaran daerah secara intensif berkembang di 
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Indonesia sebagai salah satu jalann untuk pemerataan pembangunan, 

perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan di  masyarakat. 

Oleh karena itu, diperlukan masa persiapan sebelum dilakukan 

pemekaran, untuk pemekaran Desa Parit Kebumen tentunya diharapkan 

adanya perubahan dan peningkatan disegala aspek. Dan dalam PP No. 129 

Tahun 2000 tersebut diuraikan bahwa pembentukan, pemekaran, 

penghapusan, dan penggabungan daerah bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, karena pembentukan, pemekaran, penghapusan dan 

penggabungan daerah dilakukan atas dasar pertimbangan untuk meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kehidupan berdemokrasi, 

meningkatkan pengelolaan potensi wilayah, dan meningkatkan keamanan 

serta ketertiban.  

Desa Parit Kebumen merupakan salah satu desa yang terletak di 

kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Desa Parit Kebumen pada awalnya 

merupakan bagian dari Desa Teluk Lecah. Wilayah Desa Parit Kebumen 

mencakup beberapa Dusun, RT, dan RW yang telah di pimpin oleh beberapa 

kepala desa dari dulunya. Dimana Parit kebumen di jadikan sebagai pusat 

pemerintahan. 

Sebelum adanya pemekaran, desa Parit Kebumen sangat tertinggal. 

Dimana tidak adanya perhatian dari pemerintah Desa dalam hal pembangunan. 

Seperti dalam pembangunan jalan, pembangunan pasar, pembangunan dalam 

bidang pendidikan, pembangunan dalam bidang kesehatan maupun yang 

lainnya. Masalah kekurangan infrastruktur yang terjadi di Desa Parit Kebumen 
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ini patut di benahi karena infrastruktur merupakan penentu utama 

keberlangsungan kegiatan pembangunan, diantaranya untuk mencapai target 

pembangunan ekonomi demi mencapai kesejahteraan masyarakat.  

Tujuan pemekaran Desa Parit Kebumen ialah melihat dari sisi 

positifnya adalah untuk menyelesaikan masalah ketertinggalan dari daerah 

lain. Hanya yang pasti dengan dimekarkannya Desa Parit Kebumen ini 

mempunyai peluang untuk lebih di perhatikan dan keluar dari ketertinggalan. 

Bagaimana tidak dengan menjadi daerah otonomi maka desa memiliki 

anggaran yang di kelola sendiri dan dapat digunakan untuk membangun desa 

tersebut  serta memberikan pelayanan yang di butuhkan oleh masyarakat.  

Maka pada tahun 2001 masyarakat Dusun Parit Kebumen sepakat 

mengajukan proposal Pemekaran Desa yang akhirnya pada tanggal 18 Agustus 

2004 Dusun Parit Kebumen berubah mejadi sebuah Desa yang di beri nama 

Desa Parit kebumen berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabuten Bengkalis 

Nomor 08 Tahun 2004. 

Pada awal pemekaran Desa Parit Kebumen, sebagai pejabat memimpin 

selaku kepala desa adalah Pjs. Imam Sumarno. Dalam masa jabatannya Imam 

Sumarno menjabat sebagai Pjs. Kepala desa hanya selam waktu satu tahun. 

Setelah itu diadakanlah proses pemilihan kepala Desa yang akan memimpin 

Desa Parit Kebumen selanjutnya. 

Adapun kepala desa-kepala desa yang pernah memrintah di desa Parit 

Kebumen adalah: 

1. Kepala desa : Imam Sumarno (2004 s/d 2005). 
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2. Kepala desa : Sabaruddin (2005 s/d 2011). 

3. Kepala Desa : Fadil (2011 s/d 2017). 

4. Pjs. Kepala Desa : Agaffri (2017) 

Penduduk desa Parit Kebumen berjumlah ± 1580 jiwa yang terdiri dari 

722 laki-laki dan 858 perempuan. Desa Parit kebumen membawahi 3 Dusun 

yaitu Dusun Mentumei, Dusun Kebumen Tengah, dan Dusun Sukadamai 

dengan jumlah RT 13 dan RW berjumlah 6. 

Dengan dilakukannya pemekaran Desa, maka desa Parit Kebumen 

berhak mendapatkan anggaran dari pemerintah yang digunakan untuk 

melaksanakan pembangunan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat desa 

parit Kebumen sesuai dengan tujuan dari pemekaran itu sendiri. Anggaran 

desa tersebut di sebut dengan APBDes. APBDes atau disebut juga dengan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah pertanggungjawaban dari 

pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala 

aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa atas pengelolaan dana desa 

dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang 

desa. Berikut ini sumber dan jumlah APBDes Desa Parit Kebumen Kecamatan 

Rupat Kabupaten Bengkalis dari Tahun 2015-2018. 

Tabel 1.2 Jumlah APBDes Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupat 

Kabupaten Bengkalis dari Tahun 2015-2018  

No Tahun  Bantuan 

pemerintah 

kabupaten/

kota 

(Rp) 

Bantuan 

pemerintah 

provinsi 

(Rp) 

Bantuan 

pemerinta

h pusat 

(Rp) 

Alokasi 

dana desa 

(Rp) 

Sumber 

Pendapatan 

dari 

Perusahaan 

yang ada di 

Desa (Rp) 

Jumlah 

penerimaan 

desa tahun 

ini (Rp) 
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1. 2015 1.476.848.193 500.000.000 250.000.000 1.476.848.193 50.000.000 2.476.848.193 

2. 2016 1.476.848.193 500.000.000 250.000.000 1.476.848.193 50.000.000 2.476.848.193 

3. 2017 1.476.848.193 500.000.000 250.000.000 1.476.848.193 50.000.000 2.476.848.193 

4. 2018 1.476.848.193 500.000.000 250.000.000 1.476.848.193 50.000.000 2.476.848.193 

Sumber: Kantor Desa Parit Kebumen Tahun 2018 

    

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes tersebut, 

pemerintah desa Parit Kebumen membuat rencana program pembangunan 

yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Parit Kebumen itu sendiri. 

Salah satu bagian dari perencanaan desa yang merupakan amanah Undang-

Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yaitu Rencana kerja Pembangunan Desa 

atau RKPDes merupakan hasil musyawarah masyarakat desa tentang program 

dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun. Bersama 

Rencana Kerja Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJMDes), RKPDes 

menjadi acuan desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDes). Berikut ini merupakan tabel Rencana Kerja Pembangunan Desa 

(RKPDes) desa Parit Kebumen dari Tahun 2015-2018. 

Tabel 3.1 Pelaksanaan Kegiatan Berrdasarkan Rencana Kerja 

Pembangunan Desa di Desa Parit Kebumen Kecamatan 

Rupat dari Tahun 2015-2018 

   

No Jenis Kegiatan Lokasi  volume Sumber 

pembiayaan 

Pelaksanaan 

kegiatan 

1. Semenisasi 

lapangan upacara 

SDN 31 Parit 

Kebumen 

Dusun 

Mentumai 

40x40 APBD Terlaksana 

2. Pagar sekolah 

SDN 31 Parit 

Dusun 50x40 APBD Tidak 
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kebumen Mentumai terlaksana 

3. Rehap berat 

Gedung SDN 31 

Parit Kebumen 

Dusun 

Mentumai 

1 unit  APBD 85% 

terlaksana 

4. Pembangunan wc 

guru dan siswa 

SDN 31 Parit 

Kebumen 

Dusun 

Mentumai 

2 buah APBD 70% 

terlaksana 

5. Rehap ruangan 

PDTA Imadul 

Bilad 

Dusun 

Sukadamai 

1 unit APBD 85% 

terlaksana 

6. Pembangunan 

gedung TK 

Dusun 

Sukadamai 

1 unit APBD terlaksana 

7. Pembangunan 

pasar desa  

Dusun 

Kebumen 

Tengah  

1 unit APBD Tidak 

terlaksana 

8. Semenisasi teras 

dan rabat PDTA 

Imadul Bilad  

Dusun 

Sukadamai 

- APBD Tidak 

terlaksana 

9. Pembuatan Tapal 

batas desa 

Parit 

Kebumen 

4 unit APBD Tidak 

Terlaksana 

10.  Peningkatan jalan 

Hasanuddin 

Dusun 

Sukadamai 

700x5 

m 

APBD Tidak 

terlaksana 

11. Pembangunan 

Masjid 

Parit 

Kebumen 

2 unit APBD 50% 

terlaksana 

12.  Pengadaan 

PAMSIMAS 

Parit 

Kebumen 

3 unit APBD 30% 

terlaksana 

13. Pengadaan plang 

nama-nama jalan 

Parit 

Kebumen 

- APBD terlaksana 

14. Pembangunan 

JTR Gg. kemiri 

Dusun 

Mentumai 

500 m APBD Tidak 

terlaksana 

15. Pengadaan 

tempat sampah 

Parit 

kebumen 

50 unit APBD Tidak 

terlaksana 
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umum 

16. Pembangunan 

gedung pustaka 

lengkap 

Parit 

Kebumen 

1 unit APBD Tidak 

Terlaksana 

17. Pengadaan buku 

pustaka 

Parit 

Kebumen 

- APBD Tidak 

terlaksana 

18. Pembangunan 

lapangan bola 

voly 

Parit 

kebumen 

3 unit APBD 70% 

terlaksana 

19. Pembangunan 

gedung BPD + 

mobiler + 

instalasi listrik  

Parit 

Kebumen 

1 Unit APBD terlaksana 

20 Pembangunan 

gedung UED-SP 

Parit 

Kebumen 

1 unit APBD Terlaksana 

21 Pembangunan 

gedung FKM 

Parit 

Kebumen 

1 unit APBD Tidak 

terlaksana 

22. Peningkatan jalan 

poros darat 

Parit 

Kebumen 

- APBD 50% 

terlaksana 

23.  Pembangunan 

parit beton  

Parit 

Kebumen 

3000 m APBD 50% 

terlaksana 

24. Pemasangan 

Penerangan Jalan 

Umum (PJU) 

tenaga surya 

jalan Parit 

Kebumen 

Parit 

Kebumen 

2.000 

m 

APPBD Terlaksana 

25. Pembangunan 

jalan  

Dusun 

mentumai 

300 m APBD 50% 

terlaksana 

26. Pembangunan 

gedung 

poskesdes 

Dusun 

Sukadamai 

1 unit APBD terlaksana 

27. Gedung Parit 3 unit APBD 75% 
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posyandu Kebumen terlaksana 

28. Ambulance desa Parit 

Kebumen 

1 unit APBD Terlaksana 

29. Pembangunan 

lapangan futsal 

Dusun 

kebumen 

tengah 

1 unit APBD terlaksana 

30. Penimbunan bodi 

jalan Gg. kemiri 

Dusun 

Mentumai 

500 m APBD Tidak 

terlaksana 

Sumber: Kantor Desa Parit Kebumen tahun 2018 

 

Dari tabel data diatas, dapat dilihat bahwa banyak pembangunan yang 

telah direncanakan oleh pemerintah desa dan juga BPD yang belum 

terlaksana. Hal tersebut menandakan bahwa setelah diadakannya pemekaran 

desa tidak terlalu berdampak positif bagi masyarakat.  

Dengan beberapa permasalahan di atas, maka tujuan dari pemekaran 

desa belum dapat terlaksana. Dimana tujuan pemekaran desa yaitu untuk 

meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Dengan adanya 

pemekaran diharapkan dapat menciptakan kemandirian suatu daerah yang 

akan dimekarkan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

dimana pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan 

kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.  

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

meneliti dan membahas lebih lanjut tentang dampak pemekaran desa atau 

daerah yang marak terjadi pada desa-desa yang terdapat di Kabupaten 

Bengkalis, khususnya di Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupat yang 

memekarkan diri dari desa induknya yaitu Desa Teluk Lecah yang dimana 
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penelitian ini berdasarkan teori-teori penelitian, serta peneliti-peneliti 

sebelumnya, dengan Judul :” Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak 

Pemekaran Desa Dalam Pembangunan Di Desa Parit Kebumen 

Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis”. 

1.1 Perumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang penulis jelaskan pada latar belakang 

masalah, maka penulis menetapkan permasalahan yang akan diteliti, yaitu: 

Bagaimana persepsi masyarakat terhadap dampak pemekaran desa dalam 

pembangunan di Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupat Kabupaten 

Bengkalis? 

1.2 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk 

mengetahui Persepsi masyarakat terhadap Dampak Pemekaran Desa dalam 

Pembangunan di Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupat Kabupaten 

Bengkalis. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis, meningkatkan pola pikir yang diharapkan dapat 

mempertajam karya pikir ilmiah dan meningkatkan kompetensi keilmuan 

serta menambah pengetahuan peneliti terkait penerapan pelaksanaan 

program percepatan pembangunan dalam pemekaran desa Parit Kebumen 

Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. 

2. Bagi masyarakat, sebagai sumbangsih pemikiran, informasi dan bahan 

pertimbangan untuk kebijakan-kebijakan terbaik dalam upaya peningkatan 

proses percepatan pembangunan. 
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3. Bagi peneliti berikutnya, sebagai tambahan referensi dan sebagai bahan 

bacaan kepada seluruh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Bab yang menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

 Bab ini memuat konsep-konsep serta landasan teori yang 

digunakan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Dalam bab ini menjelaskan tentang populasi dan sampel yang 

digunakan, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, 

populasi dan sampel, dan analisis data yang digunakan. 

BAB 1V GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran secara umum 

mengenai objek atau tempat penelitian. 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini menjelaskan apa yang diperoleh dari penelitian 

dan pembahasan. 

BAB VI  PENUTUP 
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 Dalam bab ini memuat tentang penutup dari seluruh rangkaian 

hasil penelitian penulis yang berisikan kesimpulan dari hasil 

penelitian, dan saran sebagai rujukan penelitian yang akan 

datang. 

 

 

 

 

 

 

 


