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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Penduduk adalah faktor terpenting dalam program pelaksanaan pembangunan 

di suatu negara. Penduduk berperan sebagai sasaran dan pelaku utama 

pembangunan. Dalam konsep pembangunan berwawasan kependudukan, penduduk 

harus dijadikan titik sentral pembangunan berkelanjutan dan ditempatkan sebagai 

subjek dan objek pembangunan (Widjoyo Nitisastro 2010). 

 Terdapat beberapa alasan yang melandasi pemikiran bahwa penduduk 

merupakan isu yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan nasional. 

Alasan tersebut adalah: 

1. Penduduk merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunan. 

2. Keadaan penduduk sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang 

sedang dilaksanakan pemerintah. 

3. Dampak perubahan dinamika kependudukan baru akan terasa dalam jangka 

waktu panjang (Tjiptoherijanto, 1999) 

 Dilansir dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk di 

Indonesia yang tercatat pada data terakhir tahun 2015 sebesar 238.518.000. Jumlah 

penduduk 2018 dalam data Ditjen Dukcapil pada Triwulan II 2018 mencapai 263,9 

juta jiwa. Sedangkan BPS dan Bappenas memproyeksi dari 2015-2045 data 

penduduk Indonesia mencapai 264,2 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk sebanyak 

ini Indonesia menempati posisi keempat sebagai negara dengan jumlah penduduk 

terbesar di dunia. Laju pertumbuhan penduduk (LPP) di Indonesia pun cukup tinggi 

yaitu sebesar 1,49% per tahun. Tingginya jumlah penduduk ini tentu menjadi 

anugerah sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelola populasi 

manusia yang besar menjadi bangsa yang maju.  

Jumlah penduduk yang tinggi dan terus meningkat tentu berdampak pada 

permasalahan kependudukan. Perlu diakui saat ini Indonesia menghadapi berbagai 

permasalahan kependudukan. Berdasarkan Katalog yang diterbitkan Badan Pusat 

Statistik, (2015) tentang Indikator Kesejahteraan Rakyat welfare indicator 

membahas masalah kependudukan yang terjadi di Indonesia secara umum dapat 
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dikategorikan menjadi masalah kualitas penduduk, kuantitas penduduk dan 

persebaran penduduk. Masalah kependudukan yang terjadi di Indonesia bukan 

hanya jumlah penduduknya yang besar, tetapi juga laju pertumbuhan penduduk 

yang tinggi, sumber daya manusia masih tergolong rendah, persebaran penduduk 

dan pembangunan yang tidak merata. Hal ini secara langsung maupun tidak 

langsung mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya serta 

berpengaruh terhadap daya dukung lingkungan di Indonesia.  

Pemerintah harus semakin mempertimbangkan kebijakan dalam penyediaan 

sarana dan prasarana yang menjamin kesejahteraan penduduk. Dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea keempat 

tercantum tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yaitu: 

a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 

b. Memajukan kesejahteraan umum, 

c. Mencerdaskan kehidupan bangsa, serta 

d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut secara jelas 

menuntut negara untuk bertanggung jawab dalam memberikan kesejahteraan pada 

masyarakat berupa lapangan kerja, pendidikan yang berkualitas, pelayanan 

kesehatan dan perlindungan bagi 263,9 juta jiwa penduduk. Hal tersebut bukanlah 

pekerjaan yang mudah untuk bangsa Indonesia. Belum lagi perlunya kesiapan 

masyarakat dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0, bonus demografi dan 

kompetisi global. Indonesia membutuhkan modal kemampuan sumber daya 

manusia (SDM) yang berkualitas.  

 Riset terakhir Bank Dunia tahun 2017 menunjukkan Indeks Sumber Daya 

Manusia (Human Capital Index/HCI) Indonesia berada pada peringkat ke-87 dari 

157 negara. Nilai HCI Indonesia sebesar 0,53. Posisi Indonesia ternyata masih 

tertinggal oleh negara lima negara ASEAN yaitu Singapura 0,88, Malaysia 0,62, 

Vietnam 0,67, Thailand 0,60 dan Filiphina 0,55 (worldbank.org, 2018).  
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 Kualitas sumber daya manusia akan tercermin dalam indeks pembangunan 

manusia (IPM). IPM dapat dilihat dari sisi pendidikan kesehatan dan pengeluaran. 

Dari segi kesehatan dapat dilihat dari angka harapan hidup dan pendidikan dapat 

dilihat dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Data dari Badan Pusat 

Statistik (BPS) 2019 menunjukan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang 

memiliki ijazah perguruan tinggi hanya 8,8%, Sekolah Menengah Atas (SMA) 

hanya 26,4%, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 21,2% dan Sekolah Dasar (SD) 

paing banyak yakni 43,7%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar penduduk Indonesia hanya mendapatkan pendidikan dasar. Aspek Pendidikan 

harus lebih ditingkatkan karena akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia 

dan daya saing penduduk. 

 Dilansir dari situs berita Radio Republik Indonesia Deputi Bidang Statistik 

(BPS) Margo Yuwono mengatakan bahwa “Pembangunan sumber daya manusia 

harus diutamakan karena akan menjadi faktor penentu untuk meningkatkan daya 

saing yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat.” Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik pada September 2019, 

Indonesia masih memiliki 24,79 juta penduduk miskin atau 9,22% dari total 

penduduk. Penduduk miskin yang dimaksud adalah penduduk yang tidak mampu 

memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, dan 

kesehatan.  

 Pemerintah pusat maupun daerah telah banyak membuat kebijakan maupun 

program untuk Dalam rangka memenuhi hak-hak masyarakat Indonesia seperti hak 

mendapatkan pekerjaan, hak mendapat kesejahteraan sosial, hak mendapat 

pendidikan yang berkualitas, hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan 

perlindungan. Pada tahun 2016 pemerintah bersama BKKBN mengeluarkan 

terobosan terbaru yaitu Program Kampung KB. Program ini merupakan gagasan 

dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo. Program Kampung KB 

merupakan wujud dari pelaksanaan agenda prioritas pembangunan Nawacita ke-3, 

ke-5 dan ke-8. Nawacita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan 

memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan. Nawacita 

kelima, meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta Nawacita kedelapan yaitu 

melakukan revolusi karakter bangsa. Diharapkan melalui Program Kampung KB 
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dapat menurunkan angka kelahiran, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang 

isu kependudukan, menurunkan angka putus sekolah, menurunkan angka 

kemiskinan dan memberdayakan masyarakat. 

 Terdapat beberapa kebijakan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat 

yang belum optimal. Harus diakui bahwa semua program yang dicanangkan 

pemerintah menjadi tidak berarti tanpa adanya keterlibatan banyak pihak, 

khususnya masyarakat. Pencapaian keberhasilan pembangunan yang mengarah 

pada peningkatan sumber daya manusia menjadi titik sentral untuk pembangunan 

jangka panjang. Peran masyarakat dengan segenap individu didalamnya merupakan 

syarat mutlak yang tidak dapat ditawar. Namun kesadaran masyarakat dalam 

memahami arti penting partisipasi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara masih rendah. Hal ini menjadi faktor utama yang 

mengakibatkan program pemerinah tidak mencapai sasaran. Kesadaran masyarakat 

mengenai partisipasi masyarakat yang rendah disebabkan karena masyarakat belum 

memahami dengan betul tentang hak dan kewajiban warga negara. 

 Kampung KB dapat dijadikan wahana pemberdayaan masyarakat melalui 

pendidikan berwawasan kependudukan yang diterapkan dalam berbagai macam 

kegiatan program Kampung KB. Kegiatan-kegiatan dalam program Kampung KB 

berupaya untuk merubah sikap dan perilaku masyarakat serta mengubah cara 

berfikir masyarakat (mindset) kearah yang lebih baik. Pendidikan kependudukan 

ini sangat diperlukan untuk menggugah kesadaran dan kepedulian masyarakat 

terhadap masalah kependudukan dan dampaknya. Diharapkan dengan rasa 

kepedulian tersebut dapat memotivasi masyarakat setempat untuk aktif 

berpartisipasi dalam kegiatan Kampung KB. Kegiatan dari program Kampung KB 

memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam proses 

pembangunan, mulai dari merencanakan pembangunan, melaksanakan 

pembangunan hingga mengevaluasi hasil pembangunan sesuai amanat 

pembangunan berwawasan kependudukan. 

 Kasus diatas penulis temukan di Desa Kertajaya Kecamatan Tambakdahan 

Kabupaten Subang. Penulis menemukan adanya potensi besar di desa Kertajaya, 

sumber daya alam pertanian sangat melimpah, tanah yang subur dan penduduk yang 

cukup padat, akan tetapi partisipasi masyarakatnya bisa dikatakan cukup rendah. 
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Gotong-royong di kalangan sangat kurang, kegiatan-kegiatan pemuda tidak terarah, 

kegiatan ibu-ibu dan masyarakat lainnya tidak terorganisir dengan baik. Pemerintah 

setempat kemudian membangun Kampung KB di Desa Kertajaya sebagai upaya 

untuk memperbaiki kondisi masyarakat tersebut. Beberapa tahun setelah dibangun 

Kampung KB di Dusun Kamalsari Desa Kertajaya mulai nampak kontribusi 

masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan desa. Melalui program 

Kampung KB ini masyarakat dari mulai remaja sampai orang tua lanjut usia ikut 

dilibatkan dalam berbagai kegiatan pembangunan yang berwawasan 

kependudukan. Beberapa kegiatan dikelola dengan baik oleh pengurus Kampung 

KB dengan arahan dari BKKBN sehingga masyarakat perlahan tertarik untuk ikut 

serta dalam program Kampung KB. 

 Dalam Penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti efektivitas program 

Kampung KB di Dusun Kamalsari Desa Kertajaya. Program Kampung KB. 

merupakan kebijakan pemerintah. Mengetahui suatu program pemerintah sudah 

berjalan efektif atau belum dapat membantu pemerintah mengevaluasi program 

tersebut agar dapat ditingkatkan dikemudian hari. Disamping melihat efektivitas 

program Kampung KB di Dusun Kamalsari Desa Kertajaya Kecamatan 

Tambakdahan Kabupaten Subang, peneliti juga tertarik untuk melihat pengaruh 

Kampung KB terhadap partisipasi masyarakat (Civic Engagement) dalam rangka 

mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan. 

 Sebelum melaksanakan penelitian, perlu dibuat terlebih dahulu identifikasi 

masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penulis 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Tingginya jumlah penduduk, kualitas sumber daya manusia, kesejahteraan 

penduduk di Indonesia perlu ditingkatkan. 

2. Program Kampung KB dibuat dalam rangka untuk mengendalikan jumlah 

penduduk, membangun negara Indonesia, mengentaskan kemiskinan dan 

revolusi mental. 

3. Pentingnya Pembangunan berwawasan kependudukan melalui Program 

Kampung KB dalam memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kualitas 

penduduk. 

4. Partisipasi masyarakat dalam program pembangunan perlu ditingkatkan 
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5. Program penunjang partisipasi masyarakat sangat diperlukan agar masyarakat 

memiliki sarana yang mendukung dalam menyalurkan partisipasinya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Setelah melakukan pembatasan fokus permasalahan melalui identifikasi 

masalah, selanjutnya penulis merumuskan rumusan masalah untuk mempermudah 

pembahasan penelitian. Penulis menjabarkan masalah pokok ke dalam beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat Dusun Kamalsari Desa Kertajaya 

Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang dalam Pembangunan 

berwawasan kependudukan?   

2. Bagaimana efektivitas program Kampung KB di Dusun Kamalsari Desa 

Kertajaya Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang? 

3. Bagaimana pengaruh efektivitas program Kampung KB di Dusun Kamalsari 

terhadap partisipasi masyarakat (Civic Engagement) dalam mewujudkan 

pembangunan berwawasan kependudukan?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memberikan gambaran umum 

mengenai efektivitas program Kampung KB dan pengaruhnya terhadap partisipasi 

masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan di 

Dusun Kamalsari Desa Kertajaya Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang. 

Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Memberikan gambaran tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

berwawasan kependudukan di Kampung KB Kamalsari Desa Kertajaya 

Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang.  

2. Memberikan gambaran mengenai efektivitas program Kampung KB di Dusun 

Kamalsari Desa Kertajaya Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang. 

3. Menganalisis pengaruh efektivitas program Kampung KB terhadap partisipasi 

masyarakat (Civic Engagement) dalam mewujudkan pembangunan 

berwawasan kependudukan.  
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1.4 Manfaat Penelitian  

Adanya suatu penelitian tentu memiliki maksud dan tujuan yang ingin 

dicapai, salah satunya adalah penelitian tersebut dapat memberi manfaat bagi orang 

lain. Manfaat dari penelitian ini tidak hanya ditujukan bagi peneliti saja, melainkan 

juga agar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam penelitian ini 

diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut: 

1.4.1  Segi Teoritis 

 Program Kampung KB memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas 

masyarakat baik secara fisik, ekonomi, sosial dan juga karakter, sehingga dalam 

pelaksanaannya memerlukan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu. Manfaat 

teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu memperkaya keilmuan sosial bagi 

para pengembang ilmu pengetahuan khususnya di bidang politik, kebijakan publik 

serta Pendidikan Kewarganegaraan.  

 Manfaat lainnya yaitu semoga hasil penelitian ini menjadi referensi bagi 

penelitian selanjutnya, sehingga luaran dari penelitian ini semakin kaya dan 

semakin berkembang sebagai bagian dari rumpun ilmu sosial. 

1.4.2 Segi Kebijakan 

Manfaat dari segi kebijakan yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

mampu memberikan gambaran bagi pengembang Kampung KB sejauh mana 

keberhasilan atau efektivitas program Kampung KB yang telah dilaksanakan di 

Dusun Kamalsari Desa Kertajaya Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang. 

Dari penelitian ini juga dapat tergambar kendala dalam mengembangkan program 

Kampung KB sehingga diharapkan para pengembang Kampung KB, BKKBN, dan 

pemerintah setempat mampu berbenah diri dan dapat melakukan evaluasi kebijakan 

untuk menyelesaikan persoalan yang menghambat pelaksanaan program Kampung 

KB.   

1.4.3  Segi Praktis 

 Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian mengenai efektivitas 

program Kampung KB dan pengaruhnya terhadap partisipasi masyarakat (Civic 

Engagement) dalam pembangunan berwawasan kependudukan di Dusun Kamalsari 

Desa Kertajaya Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang ini dapat 

menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi atau keterlibatan 
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semua lapisan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berwawasan 

kependudukan yang diwujudkan melalui program Kampung KB. Tanpa adanya 

partisipasi aktif masyarakat suatu program pembangunan tidakakan berhasil dan 

masyarakat tidak akan merasakan perubahan ke arah yang lebih baik.  

1.4.4   Segi Isu serta Aksi Sosial  

 Manfaat segi isu dan aksi sosial dari penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan gambaran kepada masyarakat setempat bahkan masyarakat luas bahwa 

setiap warga masyarakat memiliki hak dan kewajiban. Negara memiliki kewajiban 

memberikan kesejahteraan warganya dengan memberikan pelayanan kesehatan, 

pendidikan yang layak, pelayanan publik yang baik, dll. Sedangkan masyarakat 

untuk mendapatkan hak-haknya perlu memenuhi kewajibannya sebagai warga 

negara yaitu dengan berkontribusi dalam segala bentuk pembangunan daerah baik 

secara materi, ide maupun tenaga. 

 Dengan adanya program Kampung KB ini pemerintah berusaha memenuhi 

kewajibannya dalam hal menyejahterakan masyarakat dan meningkatkan kualitas 

hidup keluarga. Menyelesaikan berbagai persoalan sosial seperti tingginya angka 

putus sekolah, tingginya angka kemiskinan, dan pengangguran merupakan 

tanggung jawab bersama yang harus diselesaikan dengan saling peduli dan ikut 

berpartisipasi aktif dalam program tersebut. 

1.5 Variabel Penelitian 

 Sugiyono (2015, hlm. 39) mengemukakan bahwa: 

Macam-macam variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi variabel bebas 

dan variabel terikat.” Variabel bebas disimbolkan dengan X sedangkan variabel 

terikat disimbolkan dengan Y, desain penelitian yang dimaksud untuk mengetahui 

pengaruh kedua variabel tersebut dan dapat ditulis dengan simbol XY.  

 Dalam menentukan variabel X dan Y penulis berpegang pada Model 

Kesukarelaan sipil (Civic Voluntarism) dari Verba (1995) dalam Pattie, Seyd dan 

Whiteley (2003, hlm. 446). model ini menekankan pentingnya mobilisasi. Ajakan 

untuk berpartisipasi adalah katalis penting untuk mendapatkan partisipasi individu.  

Slamet (2003) mengemukakan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

partisipasi masyarakat yaitu adanya kesempatan, kemampuan dan kemauan. 

Tingkat kesempatan untuk berpartisipasi ditentukan oleh penyelenggara program, 
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yaitu seberapa besar ruang partisipasi diberikan kepada sasaran. Tingkat kemauan 

ditentukan oleh faktor psikologis individu seperti harapan terhadap manfaat 

program. Sedangkan Tingkat kemampuan ditentukan oleh pendidikan dan 

pengalaman. Dibandingkan dengan faktor kemauan dan kemampuan, faktor 

kesempatan cenderung paling berpengaruh terhadap tingkat partisipasi. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Mardikanto dan Soebiato (2013) bahwa semakin sering 

kesempatan yang diberikan akan semakin mendorong tumbuhnya kemauan dan 

kemampuan (Nurbaiti, S.R dan Bambang, A.N, 2017, hlm. 227). 

 Dari beberapa pendapat diatas penulis merumuskan variabel penelitian 

sebagai berikut:  

1.5.1 Variabel X 

Variabel ini sering disebut dengan variabel stimulus, prediktor, antecedent. 

Dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan variabel bebas yang merupakan 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel independen (terikat).  Pada penelitian ini Efektivitas Program 

Kampung KB dijadikan sebagai variabel X. Program Kampung KB dapat menjadi 

sarana masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan pembangunan 

berwawasan kependudukan. Sehingga efektivitas program Kampung KB dipilih 

untuk menjadi variabel yang memberikan stimulus. Indikator untuk mengukur 

efektivitas program Kampung KB (variabel X) berdasarkan pendapat Sutrisno 

(2007, hlm. 125-126) yaitu: 

1. Pemahaman program 

2. Tepat sasaran 

3. Tepat waktu 

4. Tercapainya tujuan 

5. Perubahan Nyata 

1.5.2 Variabel Y 

Variabel ini sering disebut dengan variabel output, kriteria konsekuen. 

Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat 

merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya 

variabel bebas. Pada penelitian ini partisipasi masyarakat (Civic Engagement) 
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dijadikan sebagai variabel Y. Indikator untuk mengukur partisipasi masyarakat 

berdasarkan pendapat Hamim (2003, hlm. 289), yaitu: 

1. Sumbangan pemikiran masyarakat dalam pengambilan keputusan. 

2. Sumbangan tenaga masyarakat dalam kegiatan gotong royong. 

3. Sumbangan dana dalam swadaya masyarakat. 

4. Memelihara hasil-hasil pembangunan. 

Agar dapat melihat korelasi dari variabel X dan variabel Y dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1.1 

Pengaruh variabel X terhadap variabel Y 

1.6 Hipotesis 

 Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti yang 

perlu dibuktikan kebenarannya. Sugiyono (2009, hlm. 96) menyebutkan bahwa 

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.” 

Dikatakan sementara karena jawaban baru berdasarkan pada teori, belum 

didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh melalui pengumpulan data. Dalam hal 

ini peneliti memiliki hipotesis bahwa:  

𝐻1=  Tidak ada pengaruh yang signifikan antara efektivitas program Kampung KB 

dengan partisipasi masyarakat (Civic Engagement) dalam mewujudkan 

pembangunan berwawasan kependudukan. 

𝐻𝑎 = Ada pengaruh yang signifikan antara efektivitas program Kampung KB 

dengan partisipasi masyarakat (Civic Engagement) dalam mewujudkan 

pembangunan berwawasan kependudukan. 

Variabel X  

Efektivitas Program Kampung 

KB 

Indikator menurut Sutrisno 

(2007, hlm. 125-126): 

1. Pemahaman program 

2. Tepat sasaran 

3. Tepat waktu 

4. Tercapainya tujuan 

5. Perubahan nyata 

 

Variabel Y  

Partisipasi Masyarakat 

Indikator menurut Hamim  

(2003, hlm. 289): 

1. Sumbangan pemikiran masyarakat 

dalam pengambilan keputusan. 

2. Sumbangan tenaga masyarakat 

dalam kegiatan gotong- royong. 

3. Sumbangan dana dalam  

swadaya masyarakat. 

4. Memelihara hasil-hasil pembangunan 
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1.7 Struktur Organisasi Skripsi 

Sistematika penulisan pada penelitian ini mengacu pada Pedoman Penulisan 

Karya Tulis Ilmiah UPI Tahun 2018, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN: Berisikan latar belakang masalah penelitian, rumusan 

masalah penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat bagi penelitian serta sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA: Berisikan tentang konsep-konsep dan teori-teori yang 

mendukung terhadap permasalahan yang diajukan, penelitian terdahulu dan posisi 

teoritis peneliti. 

BAB III METODE PENELITIAN: Berisikan alur penelitian, dimulai dari desain 

penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, instrumen penelitian, teknik 

pengumpulan data, tahap mengolah data dan proses menganalisis data. 

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN: Berisikan tentang pemaparan hasil 

temuan penelitian dan pembahasan temuan penelitian. Pembahasan pada bab ini 

merupakan kesimpulan hasil temuan yang dianalisis dari sudut pandang peneliti dan 

diselaraskan dengan teori dan konsep-konsep pendukung. 

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI: berisikan simpulan, 

implikasi dan rekomendasi yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti 

terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting 

yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut. 

 


