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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Proses demokratisasi di Indonesia pasca orde baru telah menghasilkan 

desain sistem politik yang sangat berbeda secara signifikan dengan desain yang 

dianut selama masa orde baru. Reformasi prosedural dan kelembagaan yang walau 

dilakukan secara bertahap, telah mengubah landasan berpolitik secara 

menyeluruh.  Perkembangan dunia politik di Indonesia terus berkembang seiring 

dengan reformasi terhadap produk hukum, pemerintahan, maupun kebebasan pers. 

Demokrasi dikembangkan dengan tujuan untuk menampung aspirasi yang 

terdapat dalam masyarakat. Secara sederhana demokrasi dapat diartikan sebagai 

pemerintahan yang dijalankan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Berdasarkan 

asas-asas demokrasi pemilihan umum merupakan perwujudan dari kebebasan 

berbicara dan berpendapat, dan juga kebebasan berserikat. Melalui pemilihan 

umum ini pula rakyat membatasi kekuasaan pemerintah, sebab setiap pemilih 

dapat menikmati kebebasan yang dimilikinya tanpa itimidasi dan kecurangan yang 

membuat kebebasan pemilih terganggu.  

Pemilihan umum (PEMILU) salah satu intrumen terpenting dalam sistem 

politik demokratik modern, pemilihan umum bahkan telah menjadi salah satu 

parameter utama oleh masyarakat internasional untuk melihat demokratis tidaknya 

suatu negara, walaupun pada kondisi berbeda, pemilihan umum seringkali 

dilakukan hanya untuk melegitimasi tindakan nyata rezim yang otokratik. Karena 

dalam kenyataannya masyarakat internasional kini hampir menyepakati tidak ada 
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suatu negarapun dikategorikan sebagai negara demokratik apabila tidak 

menyelenggarakan pemilu, terlepas dari bagaimana kualitas pelaksanaanya.  

Pemilu juga merupakan implementasi dari salah satu ciri demokrasi sarana 

pelaksanaan kedaulatan rakyat, dimana rakyat secara langsung dilibatkan 

diikutsertakan didalam menentukan arah dan kebijakan politik Negara. Pada saat 

ini pemilu secara nasional dilakukan dua macam yaitu pemilihan anggota 

legislatif (Pileg) dimana rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk dilembaga 

legislatif baik anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditingkat Pusat ataupun 

ditingkat Daerah. Disamping itu diselenggarakan pula Pemilihan Presiden dan 

Wakil Presiden (Pilpres) secara langsung oleh rakyat sesudah Pemilihan anggota 

legislatif dilaksanakan. 

Dalam skala nasional tercatat indonesia telah menyelenggaraka pemilihan 

umum dalam tiga rezim yang berbeda, pada tahun 1955 adalah pemilu pertama 

kalinya diselenggarakan pada rezim orde lama, kemudian orde baru 

menyelenggarakan pemilu sebanyak 6 (enam) kali pada tahun 1971, 1977, 

1982,1987, 1992,1997, dan di era reformasi telah menyelenggarakan pemilu 

sebanyak 4 (empat) kali yakni pemilu tahun 1999, 2004, 2009 dan tahun 2014 

tahun lalu. Penyelengaraan pemilu secara berkala mulai orde lama sampai orde 

baru bertujuan untuk memilih anggota legislatif di berbagai tingkatan 

pemerintahan. Namun, di era reformasi, Pemilihan umum, selain memilih calon 

anggota legislatif juga memilih pejabat publik di lingkungan eksekutif mulai 

Presiden sampai Bupati/Walikota. Pemilu untuk memilih calon kepala daerah 
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ditingkat Provinsi maupun Kabupaten lazim disebut Pemilu kepala daerah 

(Pemilukada/Pilkada).  

 Berdasarkan UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, 

pemilihan kepala daerah ( Bupati, Walikota, Gubernur) dipilih langsung oleh 

rakyat. Sebelumnya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih melalui 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD). Lahirnya pemilihan kepala daerah 

secara langsung merupakan satu langkah maju dalam proses demokrasi di 

indonesia, melalui lahirnya pemilihan kepala daerah secara langsung berarti 

mengembalikan hak-hak dasar masyarakat didaerah untuk berpartisipasi dalam 

proses politik dalam rangka rekrutmen politik lokal secara demokratis. 

Berangkat dari situ, perjalanan demokrasi Indonesia semakin berbenah 

dengan melakukan berbagai perombakan terhadap sistem Pemilu termasuk 

lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 06 Tahun 2005 tentang pemilihan, 

pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah hasil amandemen UU No.32 

Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 

secara langsung merupakan aplikasi dari kata demokratis hasil amandeman UUD 

1945 yang tertuang dalam pasal 18 ayat (4) bahwa Gubernur/Wakil gubernur, 

Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Provinsi, 

Kab/Kota dipilih secara demokratis. 

 Lahirnya PP No. 06/ 2005 ini membawa kita pada sebuah arena 

perpolitikan yang dinamis dan bermutu. Sebab dengan keterlibatan rakyat secara 

langsung dalam pengambilan kebijakan politik melalui pemungutan suara 

diharapkan pemimpin yang lahir benar-benar bermutu dan mempunyai loyalitas, 
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profesional memiliki kapabilitas untuk memajukan daerahnya. Rakyat sebagai 

stakeholder dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung diharapkan 

mampu menjalankan amanah dan mempunyai peran penting untuk kemajuan 

suatu daerah. 

 Penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah Gubernur/Wakil 

Gubernur, Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil walikota, komisi pemilihan 

umum daerah Kabupaten/kota merupakan bagian pelaksanaan tahapan 

penyelenggara. Penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala 

daerah berdasarkan pada : 

1. UU No. 32 Tahun 2004 

Tentang pemerintahan Daerah 

2. UU No.22 Tahun 2007 telah direvisi menjadi UU No. 15 Tahun 2011 

Tentang penyelenggaraan pemilihan Umum 

3. UU No. 8 Tahun 2015 

Tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis. 

4. PP. No. 6 Tahun 2005 

Tentang Pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala 

daerah dan wakil kepala daerah. 

5. Peraturan KPU No. 3 Tahun 2015 

Tentang tata komisi pemilihan umum provinsi/komisi independen 

pemilihan Aceh dan komisi pemilhan umum/komisi independen pemilihan 

kabupaten/kota, pembentukan dan tata kerja panitia pemilihan kecamatan, 
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panitia pemungutan suara dan kelompok penyelenggara pemungutan suara 

dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati 

dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota.  

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu kabupaten yang lahir 

karena adanya otonomi daerah, pada awalnya merupakan bagian dari kabupaten 

Indragiri Hulu. Namun setelah dikeluarkannya undang-undang No 53 tahun 1999,  

kabupaten kuantan Singingi secara resmi sebagai daerah otonomi baru. Berdiri 

sendiri dengan memberikan kewenangan untuk mengelola sumberdaya yang 

dimiliki, mengurusi tata pemerintahan termasuk urusan perpolitikan di daerahnya. 

Lahirnya kabupaten Kuantan Singingi dilatar belakangi oleh masyarakat 

yang demikian majemuk,   baik secara etnis, georafis, kultur maupun religius. 

Tidak dapat memungkiri sifat pluralistik bangsa yang mendorong pada lahirnya 

dan berkembangnya kebudayaan suatu bangsa, dan kebudayaan beragam tersebut 

dianut oleh warga negara indonesia sampai pada tingkat daerah sekalipun. 

Masalah  berbagai suku dan bangsa  telah menunjukan bahwa negara yang 

multietnik memerlukan suatu kebudayaan nasional maupun  lokal untuk 

menginfestasikan peranan identitas dan solidaritas di antar warga negaranya.    

Kabupaten Kuantan Singingi salah satunya, daerah memegang erat dan 

menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan.  Yang menjadikan kabupaten kuantan 

Singingi memiliki identitas kebudayaan tersendiri yang hanya terdapat 

dimasyarakat setempat. Yang di anut dalam setiap sendi kehidupan baik itu 

agama,bahasa, seni, sosial, ekonomi, pengetahuan, politik dan lainya.  
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Pada sistem politik misalnya, dari awal berdirinya kabupaten Kuantan 

Singingi telah melewati rentang waktu serta proses yang panjang. Sudah barang 

tentu dari rentang waktu yang panjang dengan dinamika dari proses tersebut ada 

yang menjadikan ciri khas atau identitas dari sistem politik di kabupaten Kuantan 

Singingi. Terhitung sejak berdirinya kabupaten Kuantan Singingi telah beberapa 

kali mengalami pergantian kepala daerah atau Bupati dan Wakil bupati baik 

setelah bergulirnya pemilihan umum langsung ataupun melalui sistem 

keterwakilan. 

Diawali pada tanggal 8 oktober 1999 sampai dengan 8 Oktober 2000 Drs. 

H.Rusdi S Abrus ditetapkan sebagai pejabat bupati. Pada bulan oktober tahun 

2000 diadakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh anggota legislatif, sebagai 

Bupati dan Wakil Bupati adalah pasangan Drs. H. Rusdji S Abrus dengan Drs. H. 

Asrul Ja’afar periode 2001-2006. 

Selanjutnya pada 27 April 2006 untuk pertama kalinya pemilihan 

diselenggarakan secara langsung, masyarakat memiliki otoritas untuk menentukan 

sendiri siapa yang akan memimpin mereka selama periode 2006-2011. Yang 

paling mendasar menjadi catatan adalah pemilihan kepala daerah di Kabupaten 

Kuantan Singingi pada 27 April 2006 tersebut merupakan salah satu tonggak 

penting dan krusial bagi transisi demokrasi secara damai dinegeri ini. Antusias 

tidak hanya dirasakan oleh masyarakat, bahkan dengan banyaknya nama-nama 

yang muncul sebagaik bakal calon pada akhirnya ditetapkan empat pasang calon 

oleh KPUD kabupaten Kuantan Singingi diantaranya, H. Sukarmis-Drs. H. 
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Mursini, Drs. H. Asrul Ja’afar-Mukhlis MR, Drs. H. R. Erisman- Endrianto Ustha, 

ST. Suhardiamn Amby-R Bastian Rusli.  

Pasangan H. Sukarmis- Drs. H. Mursini berhasil keluar sebagai pemenang 

dan ditetapkan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi. 

Pada dasarnya kemenangan tersebut merupakan kemenangan masyarakat Kuantan 

Singingi dalam menentukan masa depan daerah mereka sendiri. 

Pada 7 April 2011 kembali menyelenggarakan Pilkada, berbeda dari 

periode sebelumnya yang mana pilkada berjalan sangat damai dan antusias 

masyarakat. Pada pilkada kali ini mengalami situasi yang panas, terjadinya 

gejolak diantara pendukung kedua pasangan calon H. Sukarmis-Drs.H. Zulkifli, 

M.Si dan Drs. H. Mursini-Gumpita, SP, M.Si., salah satu pendukung tidak terima 

dengan hasil yang ditetapkan oleh KPUD Kuantan Singingi, sehingga harus 

manjalani proses gugatan ke mahkama konstitusi. setelah melewati proses dan 

tahapan yang panjang pada akhirnya .Sukarmis-Drs. H. Zulkifli, M.Si., ditetapkan 

sebagai bupati dan Wakil bupati periode 2011-2016. Dengan hasil tersebut 

kembali mengantarkan H. Sukarmis menjadi Buapati Kabupaten Kuantan 

Singingi untuk kedua kalinya.  

Setelah dikeluarkanya Undang-undang tentang penyelenggaraan pemilihan 

kepala daerah secara serentak se indonesia, kabupaten Kuantan Singingi salah satu 

daerah yang menyelenggarakan pemilihan tersebut. Pada 9 Desember 2015 

terhitung untuk ke-tiga kalinya menyelenggarakan pemilihan kepala daerah 

Buapati dan Wakil Bupati. Drs. H. Mursini, M.Si., Pada pemilihan sebelumnya 

mencalonkan diri namun belum berhasil menang. Pada pemilihan kali ini kembali 
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maju untuk mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati berpasangan 

dengan H. Halim, tidak hanya sampai disitu perseteruan H. Sukarmis dan Drs. H. 

Mursini berlanjut pada pemilihan kali ini. Dikarenakan H.Sukarmis (incumbent) 

sudah dua periode menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kuantan Singingi tidak 

diperbolehkan lagi mencalonkan diri sesuai undang-undang yang berlaku. Namun 

beliau mendukung dan memajukan pasangan Indra Putra, ST. -Komperensi, SP, 

M.si yang tidak lain adalah anak saudara nya. 

Menariknya muncul pasangan calon ketiga Ir.H. Mardjan Ustha, MM-

Muslim, S.Sos.,M.Si., memberikan warna dan nuasa baru yang awalnya 

persaingan perebutan kursi Bupati dan Wakil Bupati Kuntan Singingi hanya di 

ikuti oleh dua pasang  calon. Namun jika dilihat dari dari perjalanan pilkada 

sebelumnya Mardjan Ustha, MM. Pada akhirya pasangan Drs. H. Mursini-

H.Halim keluar sebagai pemenang dan ditetapkan sebagai Buapati dan Wakil 

Bupati Kabupaten Kuantan Singingi periode 2016-2021. 

Berikut ini daftar secara rinci mengenai Pasangan calon Bupati dan Wakil 

Bupati Kuantan Singingi periode 2016-2021. 

Tabel 1.1. Daftar Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi 

Periode 2016-2021.  

No 

Urut 

Pasangan Calon Bupati-

Wakil Bupati 

Partai Pengusung 

1 Indra Putra, ST 

Komperensi, SP.,M.Si 

Partai GOLKAR, DEMOKRAT, 

HANURA, PAN dan PKS. 

2 Drs. H. Mursini, M.Si 

H.Halim 

PPP, Partai GERINDRA, PDIP 

3 Ir.H. Mardjan Ustha, MM 

Muslim, S.Sos., M.Si. 

PKB, PBB dan PKPI 

Sumber: KPUD Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2016. 
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Perjalanan demokrasi di kabupaten Kuantan Singingi pada pemilihan 

kepala daerah dari awal sampai pada periode sekarang. Memberikan gambaran 

antusias masyarakat serta kesadaran masyarakat tentang partisipasi aktif dalam 

menetukan kebijakan  dan arah masa depan daerah mereka sendiri. Partisipasi 

aktif masyarakat tidak hanya dilihat dari keteterlibatan masyarakat dalam aktivitas 

politik saja. Namun dapat dilihat dari hasil persentase hadirnya masyarakat saat 

pemilihan untuk memberikan hak pilihnya. Hasil tersebut dapat dilihat dari tabel 

hasil rekapitulasi daftar pemilih tetap dan pengguna hak suara pada pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi tahun 2015. 

Tabel 1.2. Daftar Pemilih Tetap dan Pengguna Hak Pilih pada pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi tahun 2015. 

No Jenis Kelamin Daftar Pemilih 

Tetap (DPT) 

Daftar Pengguna Hak Pilih 

1 Laki-laki 110.943 79.459 

2 Perempuan 211.082 82.000 

 Jumlah 218.624 161.459 

Sumber : KPUD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 

 Selanjutnya akan disajikan data tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan 

kepala daerah dari beberapa periode: 

Tabel 1.3. Partisipasi Pemilih pada pemilihan Kepala daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi 

No Tahun Daftar Pemilih 

Tetap (DPT) 

Daftar Pengguns 

Hak Pilih 

Persentase 

1 2006 175.866 139.398 79,26% 

2 2011 211.082 153.076 72.52% 

3 2015 218.624 161.459 73.85% 

Sumber:Komisi Pemilihan Umum Daerah Kab. Kuantan Singingi 

Tahun 2016 

 

Jika dilihat dari tabel diatas, penilaian positif yang dapat diberikan 

terhadap tingakat partisipasi kehadiran pemilih untuk memberikan hak pilihnya. 

Akan tetapi perlu untuk mengetahui faktor yang menyebabkan partisipasi aktif 
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masyarakat, Serta seperti apa budaya/prilaku politik masyarakat Kabupaten 

Kuantan Singingi yang tergambar dari tiga kali dilaksankannya pemilihan kepala 

daerah. Karena setiap masyarakat di daerah bahkan negara mimiliki budaya 

politik sendiri, demikian pula halnya dengan individu-individu yang hidup 

ditengah-tengah masyarakat senantiasa memiliki orientasi maupun persepsi 

terhadap sistem politik yang ada. Secara tidak sadar masyarakat ternyata masih 

dan terus mengembangkan ikatan-ikatan yang bersifat primordial, yaitu loyalitas 

berlebihan yang mengutamakan atau menonjolkan kepentingan suatu kelompok 

agama, ras, daerah, atau keluarga atau ikatan persukuan yang terdapat 

dimasyarakat.  

Salah satu masalah yang sering muncul dalam proses pemilihan kepada 

daerah adalah menguatnya sentimen primordial yang lebih terikat pada persamaan 

etnis, aliran, ikatan darah dan berbagai bentuk sifat kedaerahan lainnya. 

Munculnya masalah ini lebih disebabkan karena karakter masyarakat yang ada di 

daerah Kabupaten Kuantan Singingi berbeda-beda etnis, aliran, ikatan darah dan 

agama, yang ternyata dapat mempengaruhi pilihan masyarakat untuk menentukan 

pemimpin  di daerahnya. 
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Berikut penulis akan menyajikan tingkat partisipasi pemilih ditingkat 

kecamatan yang ada di kabupaten kuantan singing pada tahun 2015.  

Tabel 2.4. Daftar Kecamatan dengan tingkat partisipasi pemilih tertinggi 

  di Kabupaten Kuantan Singingi Pemilihan Tahun 2015  

No Nama Kecamatan Daftar Pemilih 

Tetap 

Pemilih Yang 

Menggunakan 

Hak Suara 

Persentase 

1 Sentajo Raya 20.137 16.147 81,52% 

2 Gunuang Toar 9.852 7.763 78,80% 

3 Benai 11.171 8.784 78,63% 

4 Kuantan Hilir 9.869 7.760 78,63% 

5 Hulu Kuantan 6.032 4.704 78,11% 

6 Kuantan Hilir Sebrang 8.938 6.959 77,85% 

7 Kuantan Mudik 16.104 12.530 77,80% 

8 Pangean 13.162 10.017 76,10% 

9 Logas Tanah Darat 14.563 10.962 75,38% 

10 Kuantan Tengah 32.763 24.315 74,21% 

11 Singingi 21.017 15.385 73,20% 

12 Cerenti 11.190 7.560 67,56% 

13 Inuman 11.247 7.479 66,50% 

14 Singingi Hilir 25.874 16.794 64,90% 

15 Pucuk Rantau 6.734 4084 60,64% 

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi 

Tahun 2016. 

Pada tabel diatas adalah urutan Kecamatan dengan tingkat partisipasi 

pemilih tertinggi dari 15 kecamatan keseluruhan yang ada di Kabupaten Kuantan 

Singingi. Diketahui dari urutan tersebut ada kecamatan Sentajo Raya yang mana 

dari daerah di Sentajo Raya sendiri terdapat dua calon Bupati dan Wakil Bupati  

yang berasal dari daerah tersebut. Yaitu, Indra Putra,ST sebagai calon Bupati dari 

nomor urut 1. Dan Muslim,S.Sos  calon Wakil Bupati dari pasangan nomor urut 3. 

Diurutan selanjutnya terdapat Kecamatan Gunung Toar, dari daerah tersebut juga 

terdapat calon Bupati dari Nomor Urut 2 Drs.H.Mursini, M.Si. Kuantan Hilir 
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berada diurutan ke 3 tingginya tingkat partisipsi masyarakat, dari daerah tersebut 

juga terdapat calon Bupati dari nomor urut 3.  

Dari hasil tersebut menggambarkan prilaku pemilih cenderung ditentukan 

sifat kedaerahan. Secara tidak sadar masyarakat ternyata masih dan terus 

mengembangkan ikatan-ikatan yang bersifat primordial, yaitu loyalitas berlebihan 

yang mengutamakan atau menonjolkan kepentingan suatu kelompok agama, ras, 

daerah, atau keluarga tertentu.  

 Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis ingin 

mengkaji secara profesional terhadap “Analisis Budaya Politik Lokal Pada 

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, penulis 

merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan di telaah dalam penelitian 

ini sebagai berikut :  

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana budaya politik lokal pada pemilihan kepala daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi tahun 2015.   

2. Apa faktor penyebab lahirnya budaya politik lokal pada pemilihan kepala 

daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015.  

 

 

 

 



13 
 

1.3. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui budaya politik lokal pada pemilihan kepala daerah 

Kabupaten kuantan Singingi tahun 2015. 

2. Untuk mengetahui faktor penyebab lahirnya budaya politik lokal pada 

pemilihan kepala daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015. 

1.4. Manfaat Penelitian  

1. Secara akademis sebagai tambabah bangi penulis dalam mengembangkan 

dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah 

khususnya tentang penerapan teori-teori yang berkaitan dengan pemilihan 

umum dan budaya politik. 

2. Sebagai bahan informasi tentang pemilihan kepala daerah kabupaten 

kuantan singing 2015. 

3. Sebagai sumbangsi dan referensi dalam pengembangan ilmu dan 

pengetahuan, sekaligus sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya dalam 

mengkaji permasalahan yang sama. 

1.5. Sistematika Penulisan  

Dalam penulisan ini, penulis menerangkan dalam bab-bab dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut :  

BAB I   : PENDAHULUAN  

 Pada bab ini terdiri dari pendahuluan  diman penulis 

menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

masalah dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 
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BAB II : TELAAH PUSTAKA 

 Pada bab ini penulis mengemukakan teori yang erat hubungan 

dengan judul penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

  Pada  bab ini dijelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis 

dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel 

dan analisa data. 

 

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  

Pada bab ini penulis menjelaskan kondisi geografis, gambaran 

umum wilayah, dan struktur organisasi lokasi penelitian 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menguraika tentang hasil penelitan dan pembahasan 

BAB VI : PENUTUP 

   Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian 

serta saran-saran yang membangun bagi objek penelitian. 

 

 

 

 


