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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Maksud dan tujuan dalam sebuah pernikahan dalam Islam selain untuk 

menyempurnakan agama dan memenuhi fithrah juga untuk memiliki keturunan. 

Bagi beberapa orang mungkin kesulitan untuk memiliki keturunan sehingga 

melakukan berbagai cara untuk dapat memilikinya karena kehadiran seorang anak 

merupakan gambaran kesempurnaan dalam sebuah keluarga. Anak merupakan 

anugerah dan titipan Allah SWT kepada para orang tua karenanya mereka harus 

menjaga dan mendidiknya dengan baik.  

Semua orang tua juga pasti mengharapkan anaknya lahir dengan kondisi 

psikis maupun fisik yang sehat dan sempurna, dan pasti akan merasa sangat sedih 

dan terpukul jika mengetahui anaknya lahir dengan keadaan yang tidak sesuai 

dengan apa yang diharapkan, seperti halnya anak yang tidak berkembang atau 

mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. 

Setiap anak dilahirkan dengan berbagai keunikan yang dimilikinya dan 

orang tua didorong untuk mengarahkan anak- anak mereka ke arah yang baik dan 

benar. Sebagian besar anak- anak lahir secara sehat dan berkembang dengan baik 

namun terdapat pula sebagian anak yang lahir dengan kekurangan baik dalam segi 

fisik maupun psikis nya, anak- anak ini disebut dengan anak berkebutuhan khusus. 

 



 

 
 

Di Indonesia belum terdapat data resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

Menurut data terbaru, di Indonesia jumlah anak berkebutuhan khusus tercatat 

mencapai angka 1. 544. 184 anak dan sekitar 330. 764 atau 21, 42 % nya merupakan 

rentang usia 5- 18 tahun. Diketahui hanya 85. 737 anak yang bersekolah dari jumlah 

tersebut dan ini berarti, masih terdapat 245. 027 anak dengan kebutuhan khusus 

yang belum menempuh pendidikan di sekolah, baik sekolah khusus maupun 

sekolah inklusi.1 

Berdasarkan data yang telah tercatat dapat diketahui bahwa ternyata masih 

ada sebagian orang tua anak berkebutuhan khusus yang belum memiliki kesadaran 

mengenai hak- hak yang perlu diberikan kepada mereka. Bahkan beberapa orang 

tua justru menganggap mereka sebagai aib dan memperlakukan anak mereka yang 

berkebutuhan khusus dengan perilaku yang kurang baik. Begitupun terkadang 

lingkungan anak berkebutuhan khusus itu tidak mendukung seperti mengucilkan, 

mendiskriminasi sampai melakukan kekerasan terhadap mereka. Berikut ini 

merupakan beberapa contoh kasus mengenai kekerasan terhadap anak 

berkebutuhan khusus: 

Tabel 1. 1 

Kasus Kekerasan Pada Anak berkebutuhan Khusus 

 
1Desiningrum, Dinie. R., Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus, (Yogyakarta: Psikosain, 2016), 3. 

No Nama/ 

Umur 

Kelainan Kasus Kejadian Sumber 

1 RPN 

(15) 

Autisme Penganiayaan Blitar 

(Juli, 2018) 

m.detik.com 



 

 
 

 

 

Manusia memiliki hak yang sama dalam kehidupannya. Anak memiliki hak 

untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, begitupun dengan anak berkebutuhan 

khusus, sebagai manusia mereka juga berhak untuk hidup selayaknya sama seperti 

anak- anak lain, mereka berhak untuk mendapatkan kasih sayang, memiliki 

pendidikan dan berkembang di  tengah- tengah lingkungan keluarga, masyarakat 

dan bangsa. Allah Swt. Berfirman : 
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 Artinya: 

“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, 

tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu, makan 

(bersama- sama mereka) di rumah kamu atau di rumah bapak- bapakmu, 

di rumah ibu- ibumu, di rumah saudara- saudaramu yang laki- laki, di 

rumah saudara- saudaramu yang perempuan, di rumah saudara- saudara 

bapakmu yang laki- laki, di rumah saudara- saudara bapakmu yang 

perempuan, di rumah saudara- saudara ibumu yang laki- laki, di rumah 

saudara- saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki 

kuncinya atau (di rumah) kawan- kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu 

makan bersama- sama mereka atau sendiri- sendiri. Apabila kamu 

memasuki rumah- rumah hendaklah kamu memberi salam (kepada 

penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, dengan 

salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah 

menjelaskan ayat- ayat(-Nya) bagimu, agar kamu mengerti.”2 

 

Hal pertama yang harus dimiliki oleh orang tua dengan anak berkebutuhan 

khusus adalah sikap menerima. Penerimaan orang tua sangat berpengaruh pada 

pertumbuhan dan perkembangan dari anak berkebutuhan khusus. Orang tua yang 

memiliki penerimaan akan dirinya sebagai orang tua dari anak berkebutuhan khusus 

akan mampu mengambil hikmah dari apa yang terjadi dalam kehidupannya. Orang 

tua perlu memahami bahwa anak yang diberikan kepada mereka merupakan sebuah 

anugerah dan titipan dari Allah SWT. yang harus dijaga seperti halnya anak normal 

lainnya. 

Khazanah intelektual muslim kemudian memiliki alternatif bagi berbagai 

fenomena yang terjadi pada sebagian besar manusia di dunia ini termasuk bagi para 

orang tua. Alternatif ini sering dijawab dengan ilmu tasawuf.  

 
2 QS. An- Nur ayat 61 



 

 
 

Dalam ilmu tasawuf terdapat yang disebut dengan maqam. Salah satu 

maqam tasawuf adalah sikap yang disebut dengan rida. Sikap rida merupakan sikap 

dimana seorang hamba rela dan mampu melihat serta hikmah dan kebaikan dibalik 

ujian dan cobaan yang Allah berikan dan tidak berburuk sangka terhadap ketentuan-

Nya.3 Setiap insan perlu memiliki sikap rida karena dengan sikap tersebut akan 

memberikan kelapangan hati dalam menerima takdir yang diberikan oleh Allah 

sehingga rida sendiri akan menjadi penawar bagi orang yang melakukannya. 

Terlepas dari peristiwa buruk yang menimpa anak- anak berkebutuhan 

khusus yang disebabkan oleh orang tua maupun lingkungan sekitarnya, banyak pula 

diantara anak- anak berkebutuhan khusus yang menorehkan prestasi baik dalam 

bidang kesenian, olahraga maupun bidang lainnya. Hal ini tentu tidak terlepas dari 

peranan orang tua dalam tumbuh kembangnya. Kesadaran orang tua terhadap 

pemenuhan hak- hak yang harus diberikan kepada anaknya berkebutuhan akan 

sangat berpengaruh terhadap kehidupan sang anak dikemudian hari. 

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai “ Peran Sikap Rida dalam Penerimaan Diri Orang tua Anak 

Berkebutuhan Khusus (Studi Terhadap Orang tua Siswa SLB BC Kota Bandung 

Astanaanyar Kota Bandung) ”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat diketahui bahwa 

rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah: 

 
3 M. Solihin, Tasawuf Tematik (Membedah Tema- tema Penting Tasawuf), (Bandung: CV Pustaka 

Setia, 2003), 20- 21 



 

 
 

1. Bagaimana Profil SLB BC Bandung Raya? 

2. Apa pandangan orang tua siswa SLB BC Bandung Raya tentang sikap Rida? 

3. Bagaimana peran sikap rida dalam penerimaan diri orang tua anak 

berkebutuhan khusus di SLB BC Bandung Raya? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai berdasarkan rumusan masalah diatas 

adalah: 

1. Untuk mengetahui Profil dari SLB BC Bandung Raya 

2. Untuk mengetahui pandangan orang tua anak berkebutuhan khusus di SLB BC 

Bandung Raya mengenai sikap rida. 

3. Untuk menjelaskan peran sikap rida dalam penerimaan diri orang tua anak 

berkebutuhan khusus di SLB BC Bandung Raya. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan sumbangan yang 

positif dalam pengembangan keilmuan yang mendukung pada pembelajaran di 

Jurusan Tasawuf Psikoterapi serta dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian 

selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Seluruh tahapan dan hasil penelitian yang telah dilakukan dan 

diperoleh oleh peneliti diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan 

serta pengetahuan dan pemahaman mengenai penerapan fungsi ilmu 



 

 
 

tasawuf dan psikoterapi yang telah dipelajari selama mengikuti kegiatan 

perkuliahan. 

b. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada 

khalayak umum dan bermanfaat untuk dijadikan rujukan dalam 

meningkatkan perilaku rida dan penerimaan diri bagi orang tua yang 

memiliki anak berkebutuhan khusus. 

E. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka yang dilampirkan di sini dilakukan untuk melihat 

kontinuitas antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya dan memastikan bahwa tidak terjadi peniruan, pengulangan 

dan plagiat pada penelitian tersebut.4  

Penelitian yang membahas mengenai tema  perilaku rida maupun 

penerimaan diri tentu bukanlah yang pertama, namun disini penulis mengambil 

fokus yang berbeda. Berikut ini beberapa hasil penelitian dengan tema yang senada: 

1. Skripsi berjudul Hubungan Mahabbah dengan Penerimaan Diri ( Studi 

Terhadap Siswa Tunadaksa SLB- D YPAC Semarang) yang ditulis oleh Umi 

Nadiroh, membahas mengenai tingkat mahabbah siswa tunadaksa dan 

hubungannya dengan penerimaan diri siswa tersebut. Mahabbah dalam hasil 

penelitian ini merupakan salah satu bentuk hubungan antara seorang hamba 

dengan Allah yang mana dengan mahabbah tersebut juga akan mampu 

 
4 Fikroturrofiah, Kajian Pustaka, 2014, diakses pada 04 Desember 2018, 

https://eurekapendidikan.com/2014/12/kajian- pustaka.html?m=1. 

https://eurekapendidikan.com/2014/12/kajian-


 

 
 

menerima dirinya dengan sepenuh hati dan menjalankan kehidupannya dengan 

positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat mahabbah dan 

penerimaan diri dari siswa tersebut sangat tinggi serta diketahui bahwa antara 

mahabbah dengan penerimaan diri terdapat hubungan positif.5 

2. Skripsi berjudul Rida dan Work Engagement Pada Pekerja UKM Penyandang 

Disabilitas karya Norma Addina, berisi hasil penelitian mengenai adanya 

hubungan positif antara sikap rida dengan work engagement. Rida sebagai 

bentuk spiritualitas memberikan dampak positif pada diri para pekerja dan 

pekerjaannya sehingga akan menghasilkan tingkat engagement yang tinggi 

ditandai dengan semangat, dedikasi dan konsntrasi yang penuh dalam 

mengerjakan pekerjaannya.6  

3. Jurnal yang berjudul Penerimaan Diri Pada Orang tua yang Memiliki Anak 

Skizofrenia (Sebuah Interpretative Phenomenological Analysis) yang ditulis 

Angga Wijanarko dan Annastasia Ediati, berisi deskripsi proses penerimaan 

diri pada orang tua penderita skizofrenia. Penerimaan diri pada orang tua 

penderita skizofrenia ini terjadi setelah melewati beberapa tahapan yaitu, 

penawaran, marah dan penerimaan. Terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi terhadap penerimaan ini yaitu wawasan sosial, pengenalan diri, 

religiusitas dan dukungan dari orang terdekat.7 

 
5 Umi Nadiroh, Hubungan Mahabbah dengan Penerimaan Diri ( Studi Terhadap Siswa Tunadaksa 

SLB- D YPAC Semarang). Skripsi ( Semarang, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, UIN 

Walisongo, 2017) 
6 Norma Addina, Ridha dan Work Engagement Pada Pekerja UKM Penyandang Disabilitas. Skripsi 

(Yogyakarta, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, 2018) 
7 Angga Wijanarko, Annastasia Ediati, Penerimaan Diri Pada Orangtua yang Memiliki Anak 

Skizofrenia (Sebuah Interpretative Phenomenological Analysis), Jurnal Empati, Vol. 5, No. 3, 

(2016):  424- 429 



 

 
 

4. Jurnal berjudul Hubungan Antara Religiusitas dan Penerimaan Diri Pada 

Pasien Stroke Iskemik  di RSUD Banjarnegara karya Dwi Invesningtyas Mukti 

dan  Dinar Sari Eka Dewi, dalam jurnal ini dijelaskan bahwa religiusitas 

memiliki hubungan dengan tingkat penerimaan diri seseorang. Semakin tinggi 

tingkat religiusitas seseorang maka  akan semakin tinggi pula tingkat 

penerimaan dirinya begitupun sebaliknya.8 

F. Kerangka Pemikiran  

Abdul Malik Karim Amrullah atau yang kerap disapa Buya Hamka 

mengemukakan bahwa sikap rida merupakan timbulnya rasa senang dan gembira 

bilamana melihat kearah sekelilingnya. Rida menghilangkan cela dan aib, jika ada 

cela maka itu akan lupa di pikiran dan apabila ada cacat maka tidak akan teringat. 

Rida memiliki tabiat pemaaf. Rida berarti juga menerima dengan apa yang Allah 

berikan, menghargai pemberian- Nya dan menghargai sesama manusia.9 

Dalam bukunya Elizabeth Hurlock menyatakan Penerimaan diri merupakan 

sikap bagaimana seseorang mampu menerima diri dan menikmati apa yang 

dimilikinya, mempertahankan keseimbangan antara harapan dan prestasi yang 

berkesesuaian dengan dirinya dan kemampuannya sehingga akan berpengaruh pada 

sikapnya menerima orang lain dalam kehidupannya.10 

Sikap Rida yang merupakan salah satu maqamat yang ada didalam ilmu 

tasawuf diketahui ,memiliki peran dalam penerimaan diri seseorang. Hal ini 

 
8 Dwi Invesningtyas Mukti,  Dinar Sari Eka Dewi,  Hubungan Antara Religiusitas dan Penerimaan 

Diri Pada Pasien Stroke Iskemik  di RSUD Banjarnegara, Jurnal Psycho Idea, Vol. 11,  No. 2 (2013) 
9 Hamka, Tasawuf Modern, (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), 311- 312. 
10 Elizabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang 

Kehidupan, trans. Istiwidayanti & Soedjarwo “Development Psychology: A Life Span Approach” 

Cetakan: 5, , (Jakarta: Penerbit Erlangga, t. t), 19  



 

 
 

diketahui karena seseorang yang telah merasa dan memiliki sikap rida dalam 

dirinya maka sikap tersebut akan berperan dalam proses penerimaan dirinya 

termasuk orang- orang sekitarnya. Berikut alur kerangka berfikir yang dibuat oleh 

peneliti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Langkah- langkah Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Metode Penelitian adalah prosedur dalam mendapatkan pengetahuan 

ilmiah atau ilmu. Metode penelitian ini mengacu pada bentuk- bentuk 

penelitian.11 Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

 
11 Suryana, Metodologi Penelitian: Model Praktis Peneliitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Buku Ajar 

Perkuliahan Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 20. 
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kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan langkah atau prosedur yang 

dilakukan dalam penelitian dan merupakan data dari orang atau perilaku dapat 

diamati. Data yang dihasilkan berupa data deskriptif berupa kalimat atau kata 

tertulis serta ucapan lisan.12 Ciri- ciri dari penelitian deskriptif adalah pusat 

perhatian dalam penelitiannya berdasarkan permasalahan yang ada saat 

penelitian dilakukan atau berdasarkan permasalahan yang bersifat aktual. 

Selanjutnya penelitian ini digambarkan berdasarkan fakta- fakta masalah 

dengan sebagai mana adanya (apa adanya) dan kemudian diiringi dengan 

interpretasi secara rasional. 

Penelitian ini menggabungkan antara penelitian yang dilakukan di 

lapangan dan sumber pustaka sebagai pendukungnya. Jenis penelitian ini 

dipakai sebagai pemecah dari suatu permasalahan dengan penggambaran 

keadaan subjek dan atau objek penelitian baik itu berupa suatu lembaga 

masyarakat ataupun inividu yang didasarkan fakta- fakta yang nampak pada 

objek penelitian tersebut. 

Dalam penelitian ini data didapat dari partisipan atau subjek yang 

merupakan orang tua baik dari salah satu nya (ibu/ ayah nya saja) ataupunked 

uanya) dari anak berkebutuhan khusus yang merupakan siswa SLB BC 

Bandung Raya. 

2. Lokasi Penelitian 

Kegiatan penelitian ini akan dilaksanakan di SLB BC Kota Bandung. 

Diantara alasan pemilihan lokasi tersebut yaitu karena lokasi tersebut menurut 

 
12 Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 3. 



 

 
 

peneliti ialah suatu tempat atau sekolah yang siswa/ siswinya terdiri anak 

berkebutuhan khusus yang beragam, sehingga penulis akan mampu mendapat 

referensi hasil penelitian yang beragam dan lebih menyeluruh berkaitan dengan 

judul penelitian. 

3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama yang 

kemudian dikumpulkan. Data primer ini juga diperoleh dari berbagai 

dokumen yang terkait dengan permasalahan yang ada di lapangan. Data 

primer ini dapat berasal dari hasil observasi, wawancara atau foto dari 

berbagai kegiatan atau lokasi- lokasi tertentu dari tempat yang diteliti yaitu 

di SLB BC Kota Bandung. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder ialah data tambahan yang mendukung. Data ini dapat 

diperoleh dari berbagai sumber terkait penelitian yang sedang dilaksanakan. 

Dalam penelitian ini data sekunder te rdiri dari data-data, gambar baik dari 

individu, lembaga pemerintahan, maupun lembaga lainnya. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Beberapa teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Observasi  

Observasi merupakan salah satu teknik mengamati yang bertujuan 

untuk memperoleh data mengenai suatu permasalahan sehingga 



 

 
 

menghasilkan pemahaman atau juga sebagai alat pengecekan ulang atau 

membukti informasi dan keterangan yang telah diperoleh sebelumnya. 

Observasi ini mengarah pada kegiatan memperhatikan, mencatat kejadian/ 

fenomena yang muncul dan meninjau aspek- aspek yang berhubungan 

dalam fenomena tersebut.13  

b. Interview/ wawancara 

Wawancara merupakan proses tanya jawab (interaktif) antara dua 

pihak (pewawancara dan pihak yang diwawancara) yang memiliki tujuan 

dan dilaksanakan berdasarkan tema yang spesifik. Tujuan wawancara ini 

adalah untuk membangun sebuah hubungan dan mengumpulkan informasi 

yang diperlukan baik itu berupa fakta ataupun perasaan terkait dengan topik 

permasalahan yang ditanyakan. 

1) Wawancara Terstruktur 

Wawancara terstruktur merupakan bentuk interaksi dimana 

pewawancara memberikan pertanyaan- pertanyaan yang telah 

disiapkan, ditetapkan, dibatasi dan disusun secara sistematis 

sebelumnya kepada orang yang diwawancara. Pewawancara disini 

juga menyediakan alternatif jawabannya. Kemudian jawaban- 

jawaban yang telah diperoleh akan dimasukkan kedalam kategori- 

kategori tertentu.14 

2) Wawancara tak terstruktur 

 
13 Medina Chodijah, Diagnostika. (UIN Sunan Gunung Djati, t. t), 8-10. 
14 Chodijah, Diagnostika, 49 



 

 
 

Wawancara ini merupakan wawancara yang dalam pelaksanaannya 

dilakukan secara luas bebas artinya tanpa menggunakan pedoman 

yang ditetapkan sebelumnya seperti halnya wawancara terstruktur. 

Pada wawancara tak terstruktur posisi seorang pewawancara adalah 

belum mengetahui data yang akan diperoleh secara pasti namun 

kemudian pewawancara menganalisis setiap jawaban yang 

diberikan sehingga pewawancara dapat mengajukan pertanyaan- 

pertanyaan lain yang lebih terarah pada tujuan tertentu. Wawancara 

ini juga dilakukan sebagaimana dalam percakapan sehari- hari 

sehingga diharapkan pewawancara mampu mendapatkan 

kepercayaan dari orang yang akan diwawancarainya.15 

c. Review Literatur 

Review literatur adalah kegiatan dalam penelitian dengan cara 

mengumpukan sumber- sumber informasi sekunder yang berkaitan dengan 

penelitian yang sedang dilakukan. Sumber- sumber informasi ini biasanya 

berbentuk dokumen hasil katya seperti halnya buku, jurnal, makalah 

maupun majalah. 

H. Teknik Analisis Data 

Analisis data penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan 

mendeskripsikan hasil temuan dan penelitian secara deskriptif- naratif.16 Analisis 

data ini dimulai dengan mengumpulkan data-data, menganalisanya kemudian 

 
15 Chodijah, Diagnostika, 52. 
16 Agus Abdul Rahman, Metode Penelitian Psikologi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 

163. 



 

 
 

menginterpretasikannya17 secara actual dan berkesesuaian dengan penelitian yang 

sedang dilakukan. 

Menurut Miles, Uberman, dan Saldana, di dalam analisis data kualitiatif 

terdapat 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis 

data yaitu: data condensation, data display, dan conclusion drawing / 

verifications, 

a. Kondensasi Data (Data condensation) 

Kondensasi data adalah suatu proses memilih, menyederhakan, 

mengabstrakan, dan atau mentranformasikan data yang mendekati 

keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, 

transkip wawancara, dokumen-dokumen, dan materu-materi empiris 

lainnya.  

b. Penyajian data (Data Display) 

Penyajian data adalah sebuah penyatuan dan pengorganisasian, dari 

informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data 

membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan 

sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi 

berdasarkan pemahaman. 

c. Penarikan kesimpulan (conclusion drawing / verifications) 

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan 

verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis 

 
17 Suryana, Metodologi Penelitian: Model Praktis Peneliitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Buku Ajar 

Perkuliahan Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 53. 



 

 
 

kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan 

penjelasan, konfigurasi-koritigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, 

dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan final mungkin tidak muncul 

sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya 

kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, 

dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan 

tuntutan-tuntutan pemberi dana18 

I. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi dalam proposal ini dibuat agar memudahkan 

dalam memahami susunan dan garis- garis besar yang terdapat dalam hasil 

penelitian ini. Rencana sistematika ini dapat berubah apabila dikemudian hari 

terdapat ketidaksesuaian antara temuan di lapangan dengan sistematika yang dibuat 

sebelumnya. Laporan hasil penelitian ini dikelompokkan dalam beberapa sub bab 

yaitu: 

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian (teoritis dan praktis), kajian pustaka, kerangka 

pemikiran, langkah- langkah penelitian (metode penelitian, lokasi penelitian, 

sumber data, teknik penggumpulan data dan analisis data) 

Bab II Landasan Teori, bab ini berisi pembahasan mengenai teori yang 

dipergunakan atau berkaitan dengan judul penelitian yang sedang dilakukan. 

 
18 Andi Misna,  Formulasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kandolo Kecamatan Teluk 

Pandan Kabupaten Kutai Timur, E-Journal.an.fisip-unmul.ac.id., Vol. 3 nomor: 02 (2015), (diunduh 

pada 28 April 2018, Pukul 12:10 WIB)  

 



 

 
 

Bab III Pembahasan dan Hasil Penelitian, berisi hasil penelitian seperti 

kondisi objektif lapangan, pembahasan berdasarkan hasil wawancara atau 

dokumentasi.  

Bab IV Penutup, isi pada bab ini berupa kesimpulan dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan dan saran- saran terkait penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


