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BAB I

PEDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi nasional telah membawa dampak perubahan pada berbagai aspek

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perubahan terjadi pula dalam

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional dimana salah satunya terkait

dengan  adanya Perguruan tinggi dalam perannya melakukan perubahan sosial,

dimana dalam rangka untuk mempercepat pencapaian indikator pembangunan

millenium atau Millenium Development Goals (MDGs) yakni delapan sasaran

atau tujuan yang telah disetujui dan dipelopori oleh PBB.

Ada delapan sasaran atau tujuan yang ingin dicapai di tahun 2015. Adapun

delapan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menghapuskan kemiskinan dan kelaparan

2. Pencapaian pendidikan dasar secara universal

3. Mengembangkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan

4. Mengurangi kematian ibu dan anak

5. Meningkatkan kesehatan ibu

6. Perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria dan penyakit mematikan lainnya.

7. Menjamin Keberlanjutan lingkungan.

8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor. 3 tahun 2010 tentang program

pembangunan yang berkeadilan yaitu pembangunan nasional diarahkan pada tiga

konsentrasi yang meliputi, pertama, pro rakyat dalam bentuk penanggulangan
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kemiskinan berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan usaha mikro dan

kecil; kedua, keadilan untuk semua meliputi keadilan untuk anak, perempuan,

ketenagakerjaan, hukum serta kelompok miskin dan termarjinal; ketiga,

pencapaian tujuan millenium dengan delapan sasaran MDGs, terutama

pengentasan kemiskinan.

Untuk itu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 20 ayat 2 dinyatakan: “Perguruan

tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian

masyarakat”. Pada pasal 24 ayat 2 disebutkan: “Perguruan tinggi memiliki

otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan

pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian masyarakat”.

Demi cita-cita yang mulia itu, pendidikan di Perguruan Tinggi dilaksanakan

dengan cara membekali dan mengembangkan religiusitas, kecakapan,

keterampilan, kepekaan dan kecintaan mahasiswa terhadap pemuliaan kehidupan

umat manusia pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya.

Pembekalan dan pengembangan hal-hal tersebut terangkum dalam Tri Dharma

Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian

kepada Masyarakat.

Kondisi ini menuntut adanya peningkatan profesionalisme pelaksanaan dan

perubahan paradigma Kuliah Kerja Nyata (KKN) tanpa meninggalkan ciri-cirinya

yang bersifat interdisiplin dan lintas sektoral oleh karena itu dalam upaya

meningkatkan profesionalisme pelaksanaan kuliah kerja nyata, pengelola

berupaya memperhatikan paradigma atau karakteristik kuliah kerja nyata masa
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kini dan mendatang: (1). Masyarakat sebagai mitra pembangunan dan bukan

hanya sebagai objek pembangunan;(2). Adanya sinergisme antar unsur tridarma

perguruan tinggi dalam penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata (KKN); (3). Tema

dan program tematik dirumuskan lebih awal dan bekerjasama dengan beberapa

pihak terkait; (4). Sumber ide pembangunan (tema) dimungkinkan dari berbagai

pihak (dari internal dan eksternal perguruan tinggi), yang penting menyentuh

kebutuhan dasar masyarakat lokasi Kuliah Kerja Nyata (KKN); (5). Program kerja

Kuliah Kerja Nyata antar wilayah (lokasi) bisa beragam; dan (6). Sumber

pendanaan dimungkinkan dari beberapa pihak terkait (co-financing dalam

penyelenggaraan kuliah kerja nyata).

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) diharapkan dapat mengembangkan

kepekaan rasa dan kognisi sosial mahasiswa. Bagi pemerintah daerah dan

masyarakat setempat, kegiatan kuliah kerja nyata dapat membantu percepatan

proses pembangunan serta membentuk kader penerus kegiatan pembangunan.

Oleh karena itu Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) di

Perguruan Tinggi memiliki peran penting dalam  pengabdian dan pemberdayaan

masyarakat untuk menunjang akselerasi pembangunan bangsa di berbagai bidang.

Secara organisatoris LPM adalah sebuah lembaga yang berfungsi sebagai wadah

bagi civitas akademika dalam menyalurkan pemikiran, penelitian dan karya ilmiah

yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan akademik dalam bentuk

pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu LPM dapat memainkan peran

utamanya melalui pengabdian dan pemberdayaan masyarakat.



4

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu

lembaga perguruan tinggi Islam mempunyai kewajiban untuk mengamalkan Tri

Dharma Perguruan Tinggi, Bahkan sebagai perguruan tinggi yang bercorak

agama, dharma ketiga diharapkan menjadi trademark lembaga yang bercirikan

keterpaduan antara peran sosial keagamaan dengan berbagai aspek kehidupan di

masyarakat. Oleh karena itu, melalui Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau secara berkesinambungan

melaksanakan kegiatan yang berorientasi pada pengabdian dan pemberdayaan

masyarakat berorientas pada sinergisitas antara program Universitas dan harapan

masyarakat.

Pengabdian pada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau mulai tahun 2012 dilaksanakan dalam bentuk pengembangan pemberdayaan

keluarga (POSDAYA) berbasis  “Masjid”. Masjid merupakan instrumen

pemberdayaan umat yang memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya

peningkatan kualitas masyarakat. Untuk mewujudkannya harus didukung oleh

manajemen pengelolaan masjid yang baik dan terpadu. Masjid disamping sebagai

tempat untuk melaksanakan ibadah shalat kepada Allah SWT juga berfungsi

sebagai pusat pemberdayaan (empowering) dalam berbagai aspek kehidupan

masyarakat. Rasulullah telah mempraktekkan masjid sebagai sarana melakukan

pembinaan dan penyebaran Islam, tempat mengobati orang sakit, untuk

mendamaikan orang berperkara, untuk mengatur strategi perang, dan tempat untuk

menyampaikan informasi kepada masyarakat. Bahkan di zaman keemasan Islam,

Masjid dijadikan sebagai lembaga pendidikan mulai dari yang dasar sampai ke
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tingkat Universitas. Dengan demikian terlihat bahwa fungsi masjid sangat holistik

dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna

mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri.

Firman Allah SWT :

َ ۖ فََعَسٰى أُولَٰ  ئَِك أَْن یَُكونُوا ِمَن اْلُمْھتَِدینَ یَْخَش إِالَّ هللاَّ

Artinya : Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang

beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat,

menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka

merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang

mendapat petunjuk. (QS 9:18, At Taubah).

Disini sangatlah jelas bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid akan

mendapatkan petunjuk, sangat bersinergi sekali bahwa masjid menjadi sentral

segala ibadah yang syar’i yang tidak bertentangan dengan Islam seperti yang telah

diuraikan diatas. Akan tetapi akhir-akhir ini fungsi masjid sudah mulai berangsur-

angsur mengecil yang hanya sebagai tempat beribadah shalat lima waktu semata.

Sehingga peran sosial mengecil dan hanya beberapa masjid tertentu saja yang

mencoba membangun sinergi masyarakat dengan memberdayakan potensi lokal

yang ada. Pada perkembangannya, masjid lebih berfokus semata-mata sebagai

penyelenggara ritual keagamaan.

Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Tematik Pos Pemberdayaan Keluarga

(POSDAYA) ini mencakup tiga tahap yaitu sebagai berikut:
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Tabel I.1. Tahap Pelaksanaan KKN Tematik Pos Pemberdayaan Keluarga
Berbasis Masjid UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Sumber : LPM UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2012

N
O

Tahap
Kegiatan

Nama Kegiatan

1 Pembentukan
Posdaya

Tahap ini dimulai setelah mahasiswa mengikuti pembekalan untuk ikut
melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Tematik Pemberdayaan Berbasis
Masjid. Mahasiswa dan dosen pembimbing mengadakan silaturrahmi
dan pendekatan dengan aparat pemerintahan Kecamatan,
Desa/Kelurahan, RW/RT dan Pengurus Masjid untuk membangun
komitmen aparat setempat dalam menggalang dukungan dan fasilitas
pembentukan Posdaya. Selanjutnya bekerja sama dengan calon
pengurus/kader setempat dilakukan kegiatan pendataan untuk
identifikasi masalah, inventarisasi potensi dan penetapan sasaran.
Hasil pendataan tersebut dipergunakan sebagai bahan untuk menggelar
Lokakarya mini/serasehan dengan menghadirkan Pengurus masjid,
remaja masjid, Kepala desa/Kelurahan tokoh agama. Tokoh masyarakat
serta anggota masyarakat dan sekaligus ditetapkan pengurus.

2 Kegiatan
Pembinaan

Dalam tahap pembinaan Posdaya ini pengurus melaksanakan rencana
kegiatan, utamanya dimulai dengan rencana kegiatan ekonomi untuk
mengajak masyarakat mengembangkan usaha mikro secara gotong
royong atau usaha bersama. Keluarga yang mempunyai kegiatan
ekonomi mengajak tetangganya untuk ikut berlatih dengan membentuk
kelompok dan mengikuti kegiatannya. Pengurus mulai mengundang
ahli-ahli khususnya jama’ah masjid.Untuk mengajar warganya dengan
keterampilan yang bisa dikembangkan menjadi usaha sederhana atau
usaha bersama yang menguntungkan. Pengurus juga dapat mengundang
tenaga pelatih dari instansi terkait dan mulai mencari sumber dana
untuk kegiatan anggotanya dalam bidang ekonomi mikro.

3 Pengembang
an Posdaya

Dalam tahap ini pengurus Posdaya mengajak anggotanya
mengidetifikasi anak-anak usia sekolah yang belum atau tidak sekolah.
Secara gotong royong anak-anak yangg belum atau tidak sekolah itu
dianjurkan dan dibantu oleh sekolah dan/atau keluarga mampu yang
tinggal disekitar  menjadi jamaah masjid. Prinsipnya setiap anak usia
sekolah harus sekolah. Jika orang tuanya tidak mampu diusahakan
secara gotong royong untuk dibantu oleh keluarga yang mampu. Kalau
memungkinkan segera dibentuk atau dikembangkan kegiatan Bina
Keluarga Balita (BKB) atau Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Segera mengadakan pelatihan magang pada usaha apa saja yang ada di
desa atau RW/Rtnya masing-masing.
Apabila pengembangan pendidikan dan pelatihan telah berjalan dengan
baik, maka pengurus segera mengembangkan upaya untuk revitalisasi
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
Dalam rangka pengembangan KB, Kesehatan dan Gizi, maka
dianjurkan agar masyarakat membangun Kebun Bergizi, yaitu
menanam tanaman bergizi di halaman masing-masing. Tanaman
bergizi tersebut merupakan bahan makanan atau sayur yang bisa
langsung dimasak untuk memperbaiki kebutuhan gizi keluarga.
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Adapun Kegiatan Pengabdian Masyarakat Tematik Posdaya dilaksanakan 5

Kabupaten/ Kota terutama yang memiliki komitmen dan dukungan yang kuat

terhadap program ini dan tersebar 36 Kecamatan dan 300 buah masjid yang

ditetapkan oleh pemerintah daerah, kantor Kementerian agama Kabupaten/ Kota

dan LPM Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, terutama adalah

masjid yang membutuhkan pembinaan dan keluarga kurang mampu.

Dimana salah satu daerah yang menjadi lokasi Kuliah Kerja Nyata Tematik

Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim Riau adalah Kabupaten Rokan Hilir. kemudian penulis mengambil objek

penelitian yakni dikecamatan Bangko. Disini disajikan nama kelurahan dan desa

yang dipilih sebagai tempat pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Tematik Pos

Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA) :

Tabel  I.2.  Daftar Kelurahan dan Kepenghuluan dikecamatan Bangko,
Kabupaten Rokan Hilir.

N
O

Masjid Alamat Lurah/ Desa

1 At - Tabi’in Jl. Usaha 1, Bagan Barat Kelurahan Bagan Barat

2 Al – Ikhlas
Jl. Lintas KM. 10 Bagan
SiapiApi

Desa Labuhan Tangga
Besar

3 Jami’ Jl. Pusara Hilir, Bagan Jawa Desa Bagan Jawa

4 An –Nur
Jl. Jambu, Bagan jawa
Pesisir

Desa Bagan Jawa Pesisir

5 Al-Qosi’in Jl. Parit Aman Desa Parit Aman

6 Nurul Hidayah
Jl. Lintas KM. 7 Bagan
SiapiApi

Desa Labuhan Tangga Hilir

7 Nurul Huda Jl. Serusa Bagan Siapi api Desa Serusa

Sumber : LPM UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2012



8

Dari setiap kelompok mahasiswa yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata

Tematik dikelurahan dan desa tersebut pastinya telah melaksanakan beberapa

kegiatan-kegiatan serta realisasinya pada basisnya masing-masing. Adapun

kegiatan maupun program kerja yang dilaksanakan di kecamatan bangko

kabupaten Rokan hilir dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut :

Tabel  I.3.  Data Program Kerja yang Dilaksanakan pada Setiap Kelurahan
dan Kepenghuluan dikecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir.

1. Kelurahan Bagan Barat
Program Kerja

1. Mengajar Mengaji, tahsin dan tilawah Quran kepada anak–anak di Masjid.
2. Peringatan Isra’ Mi’raj.
3. Kuliah Subuh
4. Memperingati Malam Nuzul Qur’an
5. Menerima Bimbingan Belajar Tingkat SD dan SMP Gratis.
6. Gotong royong di lingkungan Mesjid At-Tabi’in.
7. Gotong royong di lingkungan pusara

2. Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar
Program Kerja

1. Mengajar Mengaji, PAUD dan SD
2. Peringatan Isra’ Mi’raj.
3. Pengajian Bapak - Bapak dan Ibu - Ibu
4. Pembuatan Jadwal Shalat Fardhu
5. Memperingati Malam Nuzul Qur’an
6. Menerima Bimbingan Belajar Tingkat SD Gratis.
7. Gotong royong di lingkungan Mesjid.
8. Gotong royong di lingkungan pusara dan kantor kepala desa.
9. Sosialisasi pentingnya menjaga kebersihan lingkungan
10.Pertandingan sepak bola antar club Se Desa Lb. Tangga Besar
11.Perayaan Hari Ulang Tahun Repulik Indonesia 67.

3. Kepenghuluan Bagan Jawa
Program Kerja

1. Sosialisasi dengan masyarakat
2. Membersihkan mesjid jamik
3. Pembuatan spanduk penyambutan bulan ramadhan
4. Mengajar membaca Al qur’an
5. Kerja bakti
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6. Turnamen futsal
7. Pembuatan plank mesjid jamik
8. Lomba peningkatan minat  baca Al qur’an
9. Usaha pop ice

4. Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir
Program Kerja

1. Pengobatan gratis
2. Perlombaan dalam rangka penyambutan bulan Ramadhan
3. Peringatan Isra’ Mi’raj
4. Penyambutan Safari Ramadhan oleh Bupati Rokan Hilir
5. Hijab Style remaja dan anak – anak
6. Peringatan Nuzulul Qur’an
7. Pembuatan Bross Jilbab

5. Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir
Program Kerja

1. Peringatan Isra Miraj masjid Nurul Hidayah dan Lapangan Sekolah
2. Pengajian Ibu – Ibu
3. Pembuatan Jadwal Shalat Fardhu
4. Mengajar Mengaji anak – anak di Masjid
5. Pelatihan Penyelenggaraan Fardhu Kifayah
6. Kampoeng Ramadhan
7. Pembuatan Kaligrafi Masjid
8. Mengajar TK
9. Gotong royong di lingkungan masjid Nurul Hidayah

6. Kepenghuluan Serusa
Program Kerja

1. Pelaksanaan turnamen sepak bola antar RT
2. Pengobatan gratis di Kantor Kepenghuluan Serusa
3. Safari Ramadhan di Mushalla Baitur Rokhim, Serusa
4. Safari Ramadhan di Mushalla al-Ikhlas, Serusa
5. Cerdas cermat di SMP Negeri 3 Bangko, Serusa
6. Safari Ramadhan di Masjid Nurul Fudhalla, Serusa
7. Perlombaan dan peringatan Nuzulul Qur’an di Masjid Nurul Huda, Serusa

7. Kepenghuluan Parit Aman
Program Kerja

1. Pembuatan Jadwal Waktu Shalat dan Kaligrafi
2. Program Posyandu
3. Wirit Pengajian Ibu- Ibu dan Anak-Anak
4. Mengajar Di sekolah SDN 017 Parit Aman dan Privat
5. Peringatan Isra’ Mi;raj Nabi Muhammad SAW di Masjid AL-Qosiin
6. Pertandingan Antar SD se-Kepenghuluan Parit Aman
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Sumber : Laporan Akhir Kuliah Kerja Nyata Tematik Dikecamatan Bangko
Kabupaten Rokan Hilir 2012

Dari hasil pengamatan dilapangan dimana penulis juga sebagai peserta

pelaksana Kuliah Kerja Nyata Tematik tahun 2012 disalahsatu desa dikecamatan

tersebut, bahwa pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan pada setiap desa

terdapat banyak kekurangan pada tingkat program pemberdayaan, pencapaian dan

efesiensi kerja. program kerja yang dilaksanakan dikecamatan bangko kabupaten

rokan hilir tersebut dapat digambarkan kurang terprogramnya pemberdayaaan

terhadap masyarakat dengan kata lain keefektifan Posdaya tidak berjalan

sebagaimana mestinya. Dengan kata lain pelaksanaan program yang telah

dilaksanakan tersebut tidak adanya kegiatan pembinaan terhadap masyarakat yang

berkelanjutan terutama dalam bidang ekonomi mikro, hal ini tidak sejalannya

dengan tema dari kegiatan Posdaya tersebut yakni Pengabdian pada Masyarakat

Tematik Pos Pemberdayaan kelompok Masyarakat (Posdaya) berbasis masjid

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dapat meningkatkan ekonomi

masyarakat (Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata, 2012: 5).

Seyogyanya tujuan yang ingin dicapai melalui program Kuliah Kerja Nyata

Tematik Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA) Berbasis Masjid ini

merupakan program yang potensial dalam menjalani dan menunjang tujuan

pemberdayaaan terhadap masyarakat yang kurang mampu baik terhadap

Sumberdaya Manusia (SDM), Ekonomi, maupun Sosial politik.

Melalui pengabdian mahasiswa yang salah satunya diwadahi oleh

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau inilah salah satu tujuan bangsa

dapat direalisasikan dalam skala tertentu. Namun menjadi suatu pertimbangan
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bahwa dalam penerapan kuliah kerja nyata tematik ini merupakan kegiatan yang

membutuhkan persiapan yang baik terutama terhadap Input dari pelaksanaan

kegiatan, agar pelaksana siap dalam menjalani tugas dengan program yang tepat.

Oleh karena itu dapat dilihat kegiatan ini akan menjadi suatu nilai yang kurang

baik terhadap masyarakat, jika mahasiswa yang ditempatkan dilokasi Kuliah

Kerja Nyata Tematik Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA) Berbasis Masjid

tidak mampu mengimplementasikan dan mengembangkan program tersebut. hal

yang demikian penulis melihat dilatar belakangi oleh :

1. Pembekalan yang diberikan oleh pihak Lembaga Pengabdian kepada

Masyarakat (LPM) kepada mahasiswa kurang optimal, mengutip wawancara

dari salah satu mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Tematik di kecamatan bangko

(pria) mengatakan bahwa: “Sebelum pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata,

hendaknya pembekalan diadakan setidaknya dua kali agar mahasiswa

memiliki persiapan yang matang sebelum terjun ke masyarakat. Disamping itu

diharapkan agar waktu pembekalan diadakan di saat - saat yang senggang.

Pada pembekalan yang diberikan sebelumnya diadakan pada waktu - waktu

Ujian Akhir Semester (UAS) sehingga banyak mahasiswa yang tidak bisa

mengikuti pembekalan Kuliah Kerja Nyata (KKN)”.

2. Belum adanya kejelasan kriteria standar kelayakan bagi mahasiswa yang akan

turun melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata tematik. Seperti yang tertulis

pada buku Panduan Kuliah Kerja Nyata Tematik (2012: 15) pada poin

ketiga tentang hak dan kewajiban mahasiswa. Bahwa tertulis peserta yang

dinyatakan lulus pembekalan berhak mengikuti kegiatan pengbdian
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masyarakat tematik posdaya berbasis masjid. Namun sejauh pengamatan

penulis mahasiswa yang akan mengikuti Kuliah Kerja Nyata tematik posdaya

tidak pernah melalui tes atau uji kelulusan tertentu maupun dinyatakan lulus

sehingga dapat dikatakan layak mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik

tersebut.

3. Mahasiswa kurang siap dalam mengorganisir kelompok maupun Tim

pelaksana Kuliah Kerja Nyata Tematik posdaya Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau dan kelompok Posdaya yang dibentuk pada setiap

desa dan kelurahan serta kurang mampu memunculkan partisipasi masyarakat

dalam melaksanakan program Posdaya.

Dari permasalahan tersebut diatas serta dengan fenomena yang ada penulis

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yaitu, “Efektifitas Kuliah Kerja

Nyata Tematik Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA) Berbasis Masjid

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2012 (Kecamatan

Bangko, Kabupaten Rokan Hilir)”

1.2. Perumusan Masalah

Mencermati hal tersebut, dapatlah dirumuskan permasalahan yang menjadi

dasar kajian dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektifitas Kuliah Kerja Nyata Tematik Pos Pemberdayaan

Keluarga Berbasis Masjid Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Tahun 2012 (Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir) ?
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1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata

Tematik Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA) Berbasis Masjid

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2012 diKecamatan

Bangko, Kabupaten Rokan Hilir.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian ini adalah :

1. Memberikan informasi dan masukan bagi Pihak Kampus Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam meningkatkan program Kuliah Kerja

Nyata Tematik Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA) terkhusus untuk

Pihak LPM UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Sebagai informasi dasar bagi penelitian berikutnya dengan permasalahan yang

sama.

3. Menambah Ilmu pengetahuan bagi penulis sehingga menjadi ilmu serta

pengalaman yang bermanfaat dikemudian hari.

4. Sebagai sumbangsih bagi perkembangan Ilmu-ilmu sosial khususnya ilmu

Administrasi Negara.

1.5. Sistematika Penulisan

I : Pendahuluan
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Bagian ini merupakan pendahuluan di mana dikemukakan hal-hal yang

mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, dan sistematika penulisan.

II : Telaah Pustaka

Pada bagian ini penulis mengemukakan berbagai teori - teori yang

berhubungan dengan masalah penelitian yang akan diteliti pengertian atau

definisi, defenisi konsep, konsep operasional, tekhnik pengukuran dan

variabel.

III : Metode Penelitian

Bagian ini menguraikan mengenai metodologi penelitian berupa jenis

penelitian, waktu dan tempat penelitian, jenis  dan sumber data, populasi

dan sampel,  teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

IV : Gambaran Umum

Pada bab ini menguraikan tentang lembaga pemberdayaaan masyarakat

universitas islam negeri sultan syarif kasim riau, struktur, serta tugas dan

fungsi lembaga pemberdayaaan masyarakat universitas islam negeri sultan

syarif kasim riau.

V : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian ini yang nantinya akan membahas serta menjelaskan hasil

penelitian yang telah di lakukan oleh peneliti.

VI : Penutup

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang

telah di lakukan.


