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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dinamika perkembangan politik kehidupan berbangsa dan bernegara 

merupakan proses yang dinamis tanpa diketahui arah perkembangan yang 

sesungguhnya di waktu mendatang, proses dinamika politik sebagai sesuatu yang 

normal terjadi pada negara yang mengusung sistem demokrasi. Demokrasi 

menjadi penting ketika adanya sebuah tuntutan dan dukungan suatu masyarakat 

yang menginginkan tatanan kehidupan yang sesuai dan layak bagi mereka 

(Plattner, M., 2016, hlm. 7) dan tentunya dalam implementasi demokrasi untuk 

mencapai sebuah tatanan yang baru pasti ada suatu aspek yang harus dikorbankan. 

Implementasi demokrasi menjadi menarik ketika terbentuknya political 

interst yang hadir di tengah masyarakat, (Boukes, M. dkk, 2015, hlm. 131) 

ketertarikan ini muncul pada beberapa kesempatan, yakni: 1) adanya perdebatan 

mengenai atribusi tanggung jawab kepada pemerintah; 2) penurunan dukungan 

kepada pemerintah akibat kesalahan dalam pengambilan kebijakan; dan 3) adanya 

konsolidasi setiap lapisan masyarakat dalam mendukung atau menolak kebijakan 

yang hadir.  Masyarakat yang sudah memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap 

politik di lingkungannya mampu melakukan perubahan baik dalam bentuk evolusi 

maupun revolusi, bergantung pada kondisi yang terjadi.  

Indonesia sebagai salah satu negara yang memegang prinsip demokrasi, 

yakni demokrasi pancasila dalam sistem ketatanegaraannya pasti tidak terlepas 

dalam perkembangan serta perubahan yang ada di dalamnya. Salah satunya 

perubahan dalam suprastruktur politik terutama pada lembaga perwakilan rakyat 

atau lembaga legislatif. Dermawan, M. (2014, hlm. 2) mengungkapkan perubahan 

yang terjadi ditandai dengan munculnya lembaga perwakilan rakyat yang baru 

yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPD dibentuk atas amanat amandemen 

pada perubahan ketiga atas UUD NRI Tahun 1945 yang dinyatakan dalam pasal 2 

ayat (1) menentukan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang 

dipilih melalui Pemilihan Umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang”.  
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Dikutip dalam Pirmansyah, M. (2014, hlm. 164) bahwa terdapat harapan 

antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan 

Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menjadi salah satu kamar dari 

sistem parlemen dua kamar (bicameral) dalam format baru perwakilan politik 

Indonesia. DPR menjadi reprsentatif dari perwakilan masyarakat melalui partai 

politik sedangkan DPD merupakan perwakilan masyarakat khususnya daerah di 

tingkat provinsi tanpa terikat mewakili suatu komunitas.  

Perubahan dari sistem unikameral menjadi sistem bikameral dilandasi pola 

sentralistik yang diterapkan pada era orde baru, pola sentralistik mengakibatkan 

pertumbuhan pada daerah-daerah yang jauh dari jangkauan ibu kota menjadi 

lambat. Setelah reformasi 1998 salah satu perubahan pada konstitusi yakni adanya 

penerapan baru mengenai sistem otonomi daerah sehingga diperlukan lembaga 

legislatif yang mengakomodasi kepentingan daerah di tingkat nasional. Dikutip 

dalam Heller, W. dan Diana, M. (2014, hlm. 475) menyatakan ”the term 

“bicameralism” refers to legislative institutions with two chambers sharing 

legislative powers”. Sistem bikameral atau sistem dua kamar memungkinkan 

adanya checks and balances antara kedua kamar baik majelis tinggi (upper house) 

dan majelis rendah (lower house) dalam memutuskan sebuah kebijakan. 

Implementasi yang timbul setelah ditetapkannya perubahan sistem 

lembaga perwakilan menjadi bikameral tidaklah sejalan dengan yang diharapkan, 

checks and balances antara kedua kamar tidak berjalan dengan baik akibat 

wewenang yang diberikan berat sebelah sehingga fungsi kamar yang lainnya tidak 

berjalan dengan optimal. Walaupun diarahkan menuju sistem bikameral yang kuat 

dan efektif  (strong and effective), namun sistem bikameral yang timbul yaitu 

lembut atau lunak  (soft bicameral), dimana satu lembaga perwakilan mempunyai 

kekuatan yang lebih kuat (DPR) dibandingkan dengan lembaga perwakilan yang 

lain (DPD) sebagai konsekuensinya lembaga perwakilan yang lebih lemah 

memiliki wewenang terbatas (Hidayat, T. dkk, 2015, hlm. 4). 

Melalui putusan Mahakamah Konstitusi nomor 92/PUU-X/2012 

memberikan otoritas bagi DPD sebagai kamar kedua dalam lembaga perwakilan 

(www.mahkamahkonstitusi.go.id, 2015), lalu adanya tiga argumen yang 

dikemukakan Fatmawati pada buku Struktur dan Fungsi Legislasi Parlemen 

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/
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dengan Sistem Multikameral (2010, hlm. 147), menjelaskan opsi mengenai 

pembentukan lembaga perwakilan dengan dua kamar atau lebih yakni: 1) 

kewenangan yang berbeda; 2) keanggotaan yang berbeda; dan 3) struktur 

kelembagaan.   

Dewan Perwakilan Daerah yang dibentuk pada tanggal 1 Oktober 2004 

dan secara resmi menggantikan kedudukan anggota MPR yang bukan merupakan 

anggota DPR yaitu Utusan Daerah (UD) dan Utusan Golongan (UG). Pergantian 

ini memiliki latar belakang yakni representasi kelompok masyarakat yang 

diwakili oleh utusan golongan atau utusan daerah bukanlah representasi 

masyarakat yang sesungguhnya serta tidak adanya mekanisme yang jelas dalam 

menentukan sebuah utusan atau golongan, masalah representasi menjadi krusial 

ketika menyangkut intervensi dan dominasi politik presiden terhadap penentuan 

anggota MPR yang dipilih melalui pengangkatan. 

Keterkaitan secara konstitusional pada pembentukan sebuah lembaga baru 

terutama pada lembaga suprastruktur politik, pembahasan mengenai DPD dalam 

UUD NRI Tahun 1945 tertuang dalam pasal 22 C dan 22 D, pasal 22 C membahas 

mengenai kedudukan DPD dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, konteks 

yang termuat dalam pasal ini, yaitu DPD dipilih saat pemilu, jumlah anggota DPD 

di setiap provinsi sama, paling sedikit bersidang sekali dalam setahun, serta 

susunan dan kedudukan DPD diatur dalam perundang-undangan. Selanjutnya 

dalam pasal 22 D mengatur mengenai mekanisme pengajuan RUU yang berkaitan 

dengan kepentingan daerah, DPD ikut mebahas RUU yang diusulkan, dan DPD 

dapat melaksanakan sistem kepengawasan atas pelaksanaan undang-undang 

mengenai kepentingan daerah.  

Dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 

tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD membahas mengenai fungsi dari DPD yang 

termaktub dalam pasal 248 ayat (1) yaitu DPD memiliki fungsi untuk mengajukan 

RUU dan ikut membahas RUU  yang berkenaan dengan aspek kepentingan daerah 

terhadap pusat serta memiliki fungsi untuk memberikan pertimbangan kepada 

DPR dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU yang mengatur hubungan 

pusat dan daerah. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2014 atau yang lebih dikenal 

dengan UU MD 3 fungsi DPD khususnya dalam bidang legislasi melemah dan 
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dibatasi dan menjadi tidak sesuai dengan amanat konstitusi mengenai kewenangan 

yang dimiliki oleh DPD. DPD sendiri dalam hal ini tidak tinggal diam, dengan 

melakukan upaya hukum yakni dengan mengajukan judicial review kepada 

Mahkamah Konstitusi yang dimenangkan oleh DPD dengan diterbitkannya 

putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012. 

Diterbitkannya putusan tersebut ternyata tidak berimplikasi bahwa fungsi 

khususnya legislasi yang dimiliki oleh DPD akan membaik, (Iman, R., 2016, hlm. 

5) MK dalam putusannya telah memperkuat kewenangan konstitusional dalam 3 

poin yakni: 1) kewenangan DPD dalam mengusulkan RUU yang berkaitan dengan 

daerah; 2) kewenangan DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan daerah; 

dan 3) keterlibatan DPD dalam menyusun Program Legislasi Nasional 

(PROLEGNAS). Implikasi yang tidak membaik ditandai dengan tidak adanya 

perubahan yang signifikan atas UU No. 27 tahun 2009 menjadi UU No. 17 tahun 

2014 serta dalam UU No. 17 tahun 2014 masih terdapat pasal pasal yang 

inkonstitusional karena tidak memerhatikan pandangan dalam putusan MK No. 

92/PUU-X/2012 yang hal ini disebabkan tidak adanya kemauan politik dari DPR 

untuk merubah isi dari UU No. 27 tahun 2009.  

Penguatan konstitusional melalui putusan MK tidak memberikan dampak 

yang signifikan kepada DPD, ditinjau berdasarkan laporan kinerja DPR dan DPD 

dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yakni 2017, 2016 dan 2015 kuantitas RUU 

yang di usulkan DPD dalam PROLEGNAS prioritas jumlahnya relatif sedikit 

dibandingkan dengan DPR dan Pemerintah, terhitung pada tahun 2015, DPR 

mengusulkan 26 RUU, Pemerintah mengusulkan 8 RUU dan DPD hanya 

mengusulkan 1 RUU, lalu pada tahun 2016, DPR mengusulkan dengan jumlah 

yang sama yakni 26 RUU, Pemerintah menambah jumlah usulan menjadi 13 RUU 

dan DPD mengusulkan 2 RUU, serta pada tahun 2017, DPR menambah jumlah 

usulan menjadi 32 RUU, Pemerintah hanya menambah satu menjadi 14 RUU dan 

DPD mengusulkan 3 RUU. Walaupun pada setiap tahunnya DPD mengalami 

peningkatan jumlah RUU namun tidaklah banyak seperti halnya DPR dan 

Pemerintah serta adanya 1 RUU yang sama setiap tahun masuk dalam 

PROLEGNAS prioritas namun takunjung selesai yakni RUU mengenai Wawasan 

Nusantara.   
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Jumlah RUU yang minim dalam PROLEGNAS prioritas mengindikasikan 

bahwa terdapat problematikaa dalam menghasilkan RUU khususnya data 

masukan yang diperlukan dalam sebuah RUU yakni input berupa aspirasi, dalam 

penyusunan RUU proses penyerapan aspirasi baik dengan kegiatan kunjungan 

kerja, reses, ataupun menerima masukan secara langsung dari masyarakat 

merupakan sebuah keharusan.  Aspirasi dalam masyarakat akan terbentuk sesuai 

dengan kepentingan yang terkandung serta disesuaikan kebiasaan moral dan etika,  

sesuai menurut Emirbayer (dalam Baker, W., 2016, hlm. 1207) mengungkapkan 

“…expression of aspirations can be used to make social distinctions, manage peer 

social hierarchies, and engage in’boundary work’ …”  yang menimbulkan para 

legislator ketika terjun di lapangan dalam menyerap aspirasi harus mengikuti pola 

ekspresi aspirasi masyarakat yang timbul dan terkadang sukar untuk dipahami, 

sehingga berdampak pada tidak optimalnya proses menyerap aspirasi.  

Pemahaman mengenai pola aspirasi diperlukan dalam menjaring 

partisipasi masyarakat selaku konstituen dalam memberikan aspirasinya dan 

kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin khususnya oleh masyarakat 

sebagai upaya sarana untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembentukan 

Undang-Undang sesuai dengan ketentuan dalam pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 

tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Partisipasi masyarakat 

dalam pembahasan RUU juga merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan 

yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yakni: keterlibatan 

masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi (Riskiyono, J., 2015, hlm. 165). 

Urgensi kepentingan yang ada pada masyarakat dalam kegiatan 

penyerapan aspirasi tidak dapat dimaksimalkan oleh DPD akibat problematika 

internal maupun eksternal yang berdampak pada pembentukan RUU yang relatif 

sedikit, problematikaa internal DPD dalam menyerap aspirasi sesaui temuan 

peneliti dari  Institute for Research and Empowering (IRE) (dalam Haris, A., 

2014, hlm. 11), pola hubungan DPD dengan konstituen dalam mengembangkan 

fungsi representasi di parlemen masih belum berjalan baik. Hal ini didasarkan 

pada tiga hal, yaitu: 1) anggota yang fokus merawat konstituen pendukung awal 

pencalonan; 2) anggota minim inisiasi membangun konstituensi; dan 3) fungsi 

kesetariatan daerah kurang maksimal.      
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Lebih lanjut, Haris, A. (2014, hlm. 11) problematika eksternal yang terjadi 

pada DPD terdapat dalam DPR, karena DPR mendominasi sebagian besar alur 

proses legislasi mulai dari perencanaan sampai dengan pengesahan dan 

berimpilaksi terhadap pembuatan RUU yang dihasilkan DPD, penyebabnya di 

antaranya: 1) pembahasan yang sangat lamban dan tidak efesien; 2) belum 

terpenuhinya jumlah penargetan RUU dalam PROLEGNAS; 3) pengaturan fungsi 

legislasi dalam tata tertib DPR yang belum rinci dan sistematis; 4) kedudukan 

Baleg yang belum optimal; dan 5) minimnya sarana prasarana dalam 

melaksanakan fungsi legislasi. 

  Selain problematika internal dan eksternal yang di hadapi DPD, DPD 

harus mengakali berbagai permasalahan khususnya dalam konstitusi yaitu UUD 

NRI Tahun 1945. Zada, K. (2015, hlm. 29) menuturkan apa yang diformulasikan 

dalam pasal 22 C dan pasal 22 D UUD NRI Tahun 1945 menunjukkan betapa 

lemahnya peran dan fungsi DPD, lemahnya peran DPD sebagai perwakilan daerah 

menguburkan paradigma kedaulatan rakyat serta prinsip checks and balances 

dalam konstitusi dan sistem ketatanegaraan di Indonesia khususnya sistem 

ketatanegaraan yang menganut sistem bikameral murni (strong bicameralism).  

Dampak yang timbulkan adanya kelemahan peran DPD (Golap, M., 2017, 

hlm. 55), secara konstitusional dan tantangan menghadapi berbagai problemtika 

yang ada, menimbulkan dampak sebagai berikut: 1) kurang maksimal dalam 

pembuatan produk pembuatan peraturan perundang-undangan karena menjadikan 

DPR sebagai tumpuan utama; 2) produk perundang-undangan tidak menyerap 

aspirasi masyarakat secara utuh dikarenakan perbedaan wewenang, tugas, dan 

fungsi legislasi antara DPD dan DPR; dan 3) Peran DPD yang kurang produk 

perundang-undangan banyak mengalami pergantian dalam kurun waktu yang 

singkat.  

Melihat dampak yang terjadi DPD mengupayakan berbagai pendekatan 

untuk memperbaiki kedudukannya, dikutip dari Suhendra, A. dan Ray F. (2015, 

hlm. 8-13) hal yang diupayakan DPD yakni melalui kegiatan lobi-lobi lintas fraksi 

DPR untuk penguatan kewenangan melalui amandemen formal, penguatan 

kewenangan melalui jalur interpretasi yudisial serta melalui Tradisi dan 

Kebiasaan (usages and convention), hal tersebut dilaksanakan untuk memperbaiki 
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kinerja DPD secara legal formal walaupun pada realitanya aspirasi yang dibawa 

demi kepentingan daerah di nasional belum optimal.    

Sistem ketatanegaran Indonesia khususnya pada badan legislatif, perlu 

mencontoh negara lain, salah satunya Amerika Serikat dan Inggris sebagai negara 

yang menerapkan sistem bikameralisme secara utuh, hal ini mengartikan 

wewenang antara kedua kamar seimbang serta pelaksanaan double check 

terpenuhi, sehingga tercipta check and balances (Himawan, F., dan Budiharto, 

2015, hlm. 127-128). Realitas yang harus dihadapi DPD baik problematika serta 

kendala wewenang secara konstitusional, tidak menjadikan DPD sebagai lembaga 

yang dijadikan pajangan karena amandemen UUDN RI Tahun 1945 tetapi DPD 

harus membuktikan bahwa DPD memang dibutuhkan oleh rakyat terutama untuk 

misi membawa kepentingan daerah ditingkat nasional melalui peningkatan 

kapasitas DPD khususnya dalam menghasilkan RUU berkualitas dengan kuantitas 

tinggi, tentunya harus diiringi dengan peningkatan penyerapan aspirasi yang 

dilaksanakan di daerah seperti Jawa Barat. 

Berdasarkan pemaparan mengenai proses menyampaikan aspirasi 

masyarakat daerah seperti Jawa Barat oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 

dalam Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS), peneliti tertarik untuk 

mengetahui lebih jauh tentang berbagai upaya dalam proses menyampaikan 

aspirasi baik pada pihak DPD maupun pada pihak konstituen terutama di wilayah 

masyarakat Jawa Barat. Ketertarikan peneliti ini akan diwujudkan dalam bentuk 

kegiatan penelitian mengenai kajian yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul 

“Peran Dewan Perwakilan Daerah dalam Program Legislasi Nasional (Suatu 

Kajian terhadap Peran DPD dalam Menyampaikan Aspirasi Masyarakat Jawa 

Barat)”. Penelitian ini menurut peneliti sangat sesuai dengan salah satu bidang 

kajian Pendidikan Kewarganegaraan yakni mengenai pengetahuan warga negara 

terhadap lembaga baru khususnya lembaga suprastruktur politik yang muncul 

akibat amanat amandemen UUDN RI Tahun 1945 baik dalam prihal tugas, fungsi 

dan wewenang yang melekat pada lembaga tersebut. 
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1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang, maka 

penulis membuat beberapa rumusan masalah penelitian agar terarah serta sesuai 

dengan permasalahan-permasalahan yang telah disinggung dalam latar belakang, 

adapun rumusan masalah penelitian yaitu sebagai berikut: 

1) Bagaimana upaya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam menyerap aspirasi 

masyarakat provinsi Jawa Barat? 

2) Bagaimana hasil yang dicapai Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam 

menyampaikan aspirasi masyarakat Jawa Barat pada Program Legislasi 

Nasional (PROLEGNAS)? 

3) Bagaiamana faktor yang mendukung serta penghambat peran Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD) dalam menyampaikan aspirasi masyarakat provinsi 

Jawa Barat pada Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan yang dibedakan menjadi tujuan umum 

dan tujuan khusus, di antaranya: 

1.3.1 Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peran 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Program Legislasi Nasional 

(PROLEGNAS) khususnya dalam menyampaikan aspirasi masyarakat provinsi 

Jawa Barat. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Selain tujuan umum, penelitian ini pula memiliki tujuan khusus yakni 

untuk mengetahui dan mengidentifikasi: 

1) Upaya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam menyerap aspirasi masyarakat 

provinsi Jawa Barat. 

2) Hasil yang di capai Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam menyampaikan 

aspirasi masyarakat Jawa Barat dalam Program Legislasi Nasional 

(PROLEGNAS). 



9 

 

Muhamad Saepul Akbar, 2018 
PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PROGRAM LEGISLASI NASIONAL 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

3) Faktor yang mendukung serta menghambat peran Dewan Perwakilan Daerah 

(DPD) dalam menyampaikan aspirasi masyarakat provinsi Jawa Barat dalam 

Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai manfaat atau signifikansi  yang dapat dilihat 

melalui beberapa aspek yang meliputi:  

1.4.1 Segi Teori 

Penelitian ini menguraikan proses menyampaikan aspirasi oleh Dewan 

Perwakilan Daerah dalam Program Legislasi Nasional keselarasan dengan teori 

yang dikutip dalam Heller, W. dan Diana, M. (2014, hlm. 475) mengenai 

penyelenggaran sistem bikameral dalam membangun checks and balances. Selain 

itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur khususnya penyerapan 

aspirasi oleh lembaga legislatif sehingga dapat mengembangkan pola dan upaya 

dari penelitian-penelitian terdahulu.     

1.4.2 Segi Kebijakan 

Penelitian ini menambah referensi penyerapan aspirasi mengeanai peran 

DPD dalam PROLEGNAS, khususnya jika penguatan kewenangan melalui 

amandemen UUDN RI Tahun 1945 atau kebijakan politik yang lain, maka DPD 

dapat mengoptimalkan secara penuh dalam menyerap aspirasi di daerah. Selain 

itu, penelitian ini diharapkan memperkuat teori sistem bikameral bentuk strong 

and effective bicameralism yang tercermin dalam informasi historis dan informasi 

yang dipublikasi.   

1.4.3 Segi Praktik 

Dalam menyerap aspirasi DPD sudah memiliki gambaran serta pola yang 

tepat dalam mengoptimalkan fungsinya khususnya dalam PROLEGNAS, dapat 

dijadikan bahan pembelajaran sebagai referensi peneliti selaku konstituen dalam 

memahami pola yang diterapkan lembaga dalam menyerap aspirasi di lapangan, 

serta memberikan pengalaman nyata dari proses penelitian, menambah ilmu dan 

wawasan bagi peneliti mengenai proses menyerap dan menyampaikan aspirasi 

oleh suatu lembaga negara. 
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1.4.4 Segi Isu serta Aksi Sosial 

Kebijakan optimalisasi penyerapan aspirasi merupakan salah satu upaya 

dalam memperkuat keberadaan DPD dalam sistem ketatanegaraan RI sebagai 

jawaban tantangan bahwa DPD merupakan lembaga penting bagi rakyat serta 

memiliki citra dan reputasi kerja yang baik. Semoga dengan mengetahui upaya-

upaya serta pola dalam kebijakan optimalisasi penyerapan aspirasi bersamaan 

dengan pengamalannya, dan impilkasi yang timbul di dalamnya dapat diatasi serta 

diperbaiki. 

  

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

Dalam menyusun penelitian yang sistematis, maka penulis menyusunnya 

ke dalam struktur organisasi skripsi. Dalam penyusunan skripsi ini meliputi 

halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan tentang keaslian skripsi 

dan pernyataan bebas plagiarisme, halaman ucapan terima kasih, nama dan 

kedudukan tim pembimbing, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar 

gambar, isi, daftar pustaka, dan daftar lampiran. Adapun bagian isi dari karya 

ilmiah berbentuk skripsi ini yaitu: 

1) Bab I pendahuluan. Sebagai bab pembuka dalam sebuah skripsi, pada bab ini 

diuraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan stuktur organisasi skripsi. 

2) Bab II kajian teori. Dalam bab ini teori-teori yang mendukung, pendapat-

pendapat para ahli serta hasil dari penelitian-penelitian terdahulu dijadikan 

penulis sebagai bahan kajian guna memberikan landasan yang kuat akan 

urgensi penelitian yang diteliti. 

3) Bab III metode penelitian. Sebagai karya ilmiah, tentunya harus menggunakan 

pendekatan-pendekatan, metode dan lain sebagainya dalam mencari, 

mengumpulkan dan menganalisa data yang didapat agar dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga penelitian yang dituangkan 

dalam karya ilmiah berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan, serta masukan dalam merencanakan kebijakan. Pada bab 

ini diuraikan tentang pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik 

pengumpulan data, serta tahapan penelitian yang digunakan. 
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4) Bab IV temuan dan pembahasan. Pada bab ini penulis melakukan analisis 

temuan data dan membahasnya dengan teori-teori yang ada serta data-data 

yang mendukung. Dengan langkah tersebut akan terlihat masalah-masalah 

yang diteliti serta pemecahan masalahnya. 

5) Bab V simpulan, implikasi dan rekomendasi. Sebagai bagian terakhir dalam 

karya ilmiah skripsi, pada bab ini Penulis memberikan simpulan, memaparkan 

implikasi dan menyajikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait sebagai 

dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji 

dalam penelitian ini dan penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat 

memberikan manfaat setidaknya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi 

masyarakat. 


