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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kemiskinan merupakan permasalahan yang selalu timbul di setiap 

negara, bahkan telah ada  sejak dahulu kala. Pada zaman Nabi Musa 

alaihissalam, salah seorang kerabat beliau bernama Qarun pada awalnya 

sangat miskin, kemudian meminta nabi untuk memohon kepada Allah agar 

dirinya diberi kekayaan sehingga bisa lebih khusyuk dalam menjalankan 

ibadah dan permintaan tersebut dikabulkan oleh Allah SWT. Setelah menjadi 

kaya raya, Qarun menjadi sombong dan merasa bahwa kekayaannya tersebut 

bersumber dari usahanya, padahal harta yang dimiliknya merupakan ujian 

dari Allah SWT. Pada akhirnya Allah murka dan Qarun meninggal dengan 

ditenggelamkan bersama kekayaannya ke dalam bumi. Kisah tersebut 

menunjukkan bahwa kemiskinan telah ada sejak zaman dahulu. 

Pada era modern sekarang, masalah kemiskinan tetap menjadi masalah 

utama di berbagai negera, tidak terkecuali Indonesia. Beberapa program dan 

upaya untuk menuntaskan masalah kemiskinan telah dilakukan, walaupun 

sampai saat ini belum ditemukan formula yang dianggap paling sempurna 

dalam penanganan kemiskinan, tetapi program-program dan upaya tersebut 

harus terus di upayakan. Upaya secara nyata dilakukan oleh pemerintah 

dalam pengentasan kemiskinan dilakukan melalui program-program yang 

didasarkan pada strategi dan kebijaksanaan (Bappenas, 2000). 
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Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 diyakini 

berakibat buruk bagi kesejahteraan rakyat sehingga berdampak tingkat 

kemiskinan juga meningkat.  Jumlah dan persentase penduduk miskin pada 

periode 1996-2011 berfluktuatif dari tahun ke tahun (Kuncoro, 2015). Pada 

periode 1996-1999 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 13, 96 juta 

karena krisis ekonomi, yaitu dari 34,01 juta pada tahun 1996 menjadi 47, 97 

juta pada tahun 1999. Persentase penduduk miskin meningkat dari 17,47% 

menjadi 23,43% pada periode yang sama. 

Tabel 1.1 
Jumlah Penduduk Miskin Indonesia 

2012-2017 
 

Tahun 

Penduduk Miskin 

(%) 

Jumlah Penduduk Miskin 

(juta) 

Kota Desa Kota Desa 

2012 10.51 18.09 8.60 14.70 

2013 10.63 17.59 8.52 14.42 

2014 10.36 17.37 8.16 13.76 

2015 10.62 17.89 8.22 14.09 

2016 10.49 17.28 7.73 13.96 

2017 10.27 16.31 7.26 13.47 

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah) 

Semua program yang telah ditempuh oleh pemerintah masih belum 

dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Berbagai upaya dan kebijakan 
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yang telah dilakukan demi menanggulangi kemiskinan. Untuk itu, sebagai 

negara komunitas terbesar, sudah sepatutnya menciptakan sebuah kebijakan 

sendiri untuk keluar dari jurang kemiskinan. 

Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu kabupaten di Jawa Timur 

yang memiliki permasalahan dalam kemiskinan. Data BPS tiga tahun 

terakhir menunjukkan bahwa penduduk miskin di Bojonegoro masih berada 

diatas 10%.  

Tabel 1.2 
Jumlah Penduduk Miskin Bojonegoro 

2016-2018 
 

Tahun Jumlah Penduduk Miskin  Presentase 

2016 180.990 14.60% 

2017 178.250 14.34% 

2018 163.940 13.60% 

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah) 

Pemerintah Bojonegoro sejauh ini telah mengupayakan berbagai cara 

untuk mengentaskan kemiskinan di Bojonegoro, Mulai dari sisi birokrasi 

untuk menekan mental miskin, yaitu  mengubah mental pejabat minta 

dilayani menjadi pelayan rakyat. Bagaimana mengubah mental rakyat yang 

selalu meminta menjadi mental pemberi. Maka dibukalah forum 

transparansi kinerja pejabat lewat dialog Jumat  untuk belajar mencari solusi  

bersama juga menggunakan media sosial yang melahirkan pemerintah yang 

terbuka (open government). Dilaksanakan gerakan-gerakan membangun 



4 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

 

TESIS           PEMBERDAYAAN PETERNAK DOMBA ........           FARIDATUN NAJIYAH 

 

untuk memberikan ukuran yang jelas pada pembangunan yang dijalani 

seperti Gerakan Desa Sehat dan Cerdas (di dalamnya terdapat variabel yang 

sangat jeli untuk mengukur keberhasilan pembangunan). 

Hal ini juga dibarengi dengan revolusi pendataan terhadap berbagai 

kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh ibu-ibu Dasawisma di desa 

tersebut (self asessment), juga membuat kebijakan kemudahan investasi 

untuk perizinan usaha (tanpa pungli)  di Bojonegoro, juga diberlakukannya 

upah minimu pedesaan (UUP) di daerah kantong kemiskinan Upaya dan 

kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan mampu berhasil tanpa 

didorong dengan instrumen lainnya, salah satu instrumen tersebut adalah 

zakat, infak, sedekah dan wakaf. Zakat merupakan instrumen kebijakan 

fiskal Islam yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah sampai berakhirnya 

kekhalifahan Islam. Sejarah Islam mencatat, pada masa pemerintah Umar 

bin Khattab untuk pertama kalinya zakat pemasukan zakat ditansfer ke 

pemerintah pusat (dari Yaman ke Madinah) (Mujahidin, 2008). Hal ini 

menunjukkan potensi zakat dalam mengatasi kemiskinan jika di kelola 

dengan baik.  

Menurut Qardhawi (1999), kata "al-zakat" telah disebutkan tiga puluh 

kali dalam Al-Qur'an. Secara harfiah, zakat berarti tumbuh dan meningkat, 

sedangkan dalam syariat, zakat adalah konsep yang mengacu pada 

redistribusi kekayaan yang ditentukan oleh Tuhan untuk kategori orang 

yang layak. Selain pengentasan kemiskinan, zakat bertujuan untuk 

menghilangkan keserakahan di kalangan muslim dan mendorong perilaku 
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berorientasi sosial. Secara keseluruhan, diharapkan bahwa pembayaran 

zakat akan memurnikan pendapatan pembayar zakat, mendamaikan hati 

pembayar dan asnaf, memenuhi kebutuhan dasar orang miskin dan 

membutuhkan, dan menyelesaikan masalah sosial seperti 

kemiskinan,pengangguran, hutang dan distribusi pendapatan yang tidak adil 

(Aida, 2012). 

Dalam Islam, ketentuan zakat ditegaskan tidak hanya berdasarkan al-

Qur’an tetapi juga hadis. Kata zakat dalam al-Qur’an disebutkan sebanyak 

32 kali („Abd al-Baqy, 1364 H). Zakat disebut infak (Qs. al-Taubah/9:34) 

karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan-

kebajikan yang diperintahkan Allah Swt. Zakat disebut sedekah (Qs. al-

Taubah/9:60 dan 103) karena memang salah satu tujuan utama zakat adalah 

untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Zakat disebut hak, oleh karena 

memang zakat itu merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah SWT 

yang harus diberikan kepada mereka yang berhak zakat merupakan salah 

satu bentuk kemaslahatan umat Islam di dunia (Rosadi, 2015). 

Indonesia Zakat Development Report (IZDR, 2009:46) menjelaskan 

bahwa terdapat beberapa alasan yang menjelaskan signifikansi peran zakat 

dalam pengentasan kemiskinan. Pertama, alokasi dana zakat sudah 

ditentukan secara pasti dalam syariat Islam dalam surat At Taubah ayat 60 

(Departemen Agama: 2007). 
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Innama>>>’s-shadaqa>tu lilfuqara>i wa’l-masa>ki>ni wa’l-„a>mili>na 
„alaiha> wa’l-muallafati qulu>buhum wa fi’r-riqa>bi wa’l-gha>rimi>na 
wa fi sabi>lillahi wa’bnissabi>l fari>d}atan mina’l-La>hi. Wa’l-Lahu 
„ali>mun haki>m 

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, 
orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk 
hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk 
jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu 
ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Bijaksana. 

Qardhawi dalam IZDR (2009:46) menjelaskan bahwa Al Quran 

menyebutkan fakir dan miskin sebagai kelompok pertama dan kedua dalam 

daftar penerima zakat. Mereka inilah yang mendapat prioritas dan 

pengutamaan oleh Al Quran. Ini menunjukkan bahwa mengatasi masalah 

kemiskinan merupakan tujuan utama zakat. Karena zakat tersebut bersifat 

wajib dipenuhi untuk setiap muslim yang mampu, yang bertujuan untuk 

mensucikan jiwa  raga dan harta supaya menjadi berkah. Sedangkan untuk 

pengelolaan dana zakat tersebut diperlukan sebuah wadah atau lembaga 

yang dapat memenejemen dana zakat tersebut untuk di distribusikan 

(disalurkan) kepada para Mustahiq. Di Indonesia sendiri banyak sekali 

lembaga-lembaga dan yayasan yang mengelola dana zakat, seperti LAZ, 

LAZIS, BAZNAS dan lembaga-lembaga lain. 

Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Zakat merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 
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1999 Tentang Pengelolaan Zakat, revisi ini menuntut BAZ dan LAZ untuk 

bekerja lebih profesional, transparan dan amanah dalam manajemen ZIS, 

sesuai tuntutan syari’ah. Hambatan yang masih terasa saat ini adalah 

pemahaman tentang zakat yang sering bersifat tekstual oleh sebagian ulama 

dan masyarakat. Sebagian ulama tidak sepakat dengan konsep produktifitas 

zakat. Alasannya karena hasil zakat harus diberikan kepada mustahiq. Jika 

diproduktifkan, penyaluran zakat seakan-akan ditunda. Betapa pun, 

pemahaman yang tekstual itu hendaknya harus dihargai sebagai sikap 

kehati-hatian.  

ح أه  عا ب ج إلى  س  يه  ى ه ع ي ص ى ق  أه بعث الن ك تقد ع الي قال له إ

ي  ره أ ه قد فرض ع لك فأخ ا  ا عرف ا ه تعالى ف حد ه إلى أ ي ا تدع ل  ي أ تا ف ال

خ   ال ت كا في أ ي  ره أ ه افترض ع ا فأخ ا ص ت ف لي ات في ي  س ص خ

ا ب ا أقر ى فقيره ف ال الناسغني فترد ع ق كرائ أ ت ن  لك ف     

Di antara dalil yang menyebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah hak 
negara adalah hadis Mu’adz bin Jabal ketika Rasulullah mengutusnya ke 
Yaman “Dari Ibnu Abbas, “….. diambil dari orang kaya di antara mereka, 
lalu dikembalikan kepada fakir di antara mereka.”(HR. Bukhari:1395) 

Mengomentari hadis tersebut, Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan 

bahwa kepala negara adalah orang yang melaksanakan pemungutan dan 

pendayagunaan zakat, baik langsung maupun melalui wakilnya. Bagi 

muzakki yang membangkang, maka zakat dapat diambil secara paksa. Hal 

senada diungkapkan oleh Al-Syaukani, seperti dikutip oleh Sjechul Hadi 

Permono, bahwa zakat harus diserahkan kepada pemerintah melalui 

aparaturnya yang diistilahkan Allah dengan al-âmilîna alaihâ. 
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Dengan demikian, zakat bukanlah suatu tugas kewajiban yang 

diserahkan kepada perseorangan, akan tetapi ia merupakan tugas kolektif 

kenegaraan melalui aparaturnya. Menteri Keuangan pada waktu itu 

menyatakan bahwa peraturan mengenai zakat tidak perlu dituangkan dalam 

bentuk undang-undang, cukup dengan peraturan Menteri Agama saja. 

Kemudian pada tahun 1968, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri 

Agama Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan 

peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan 

Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) ditingkat pusat, propinsi dan 

kabupaten/kotamadya. (Wahyuni, 2017). 

Potensi zakat yang dikumpulkan di Indonesia sangatlah besar. 

Menurut data dari Islamic financial report (2014: 35) potensi estimasi 

pengumpulan zakat di Indonesia menyumbang GDP sebesar 3.89% atau 

sebesar 217 Triliun. Di Jawa Timur, potensi zakat sendiri mencapai 15 

Triliun. Potensi yang ada tersebut harus mampu dimanfaatkan dan dikelola 

dengan baik. Perkembangan pengelolaan zakat semakin inovatif tidak hanya 

untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penerimanya. Qardhawi (2015:89) 

menjelaskan bahwa peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan 

kemiskinan. Namun, pemberdayaan zakat mampu mengatasi permasalahan 

lainnya. Dalam mengatasi permasalahan masyarakat tersebut maka 

pengelolaan zakat dilakukan ke arah produktif dengan memberikan 

pemberdayaan pada masyarakat yang berhak menerima zakat. 
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Nurul Hayat merupakan salah satu lembaga sosial yang telah berdiri 

sejak 2001. Sebagai lembaga sosial, Nurul Hayat melakukan beberapa 

layanan terkait dengan pemberdayaan umat. Mengutip dari website resmi 

lembaga disebutkan bahwa lembaga Nurul Hayat telah menjadi Lembaga 

Amil Zakat sejak tahun 2015 berdasarkan SK Menteri Agama RI no 442 

tahun 2015. Melalui surat keputusan tersebut maka Nurul Hayat dapat 

mengumpulkan dan mengelola dana zakat dari masyarakat. Salah satu 

program andalan dari Nurul Hayat adalah program pemberdayaan ekonomi 

dan dhuafa yaitu memberdayakan mustahiq untuk memiliki modal 

keterampilan dasar sehingga mustahiq diharapkan mampu meningkatkan 

kualitas dirinya secara optimal walaupun belum mampu menjadikannya 

sebagai muzakki.(nurulhayat.org) 

Nurul Hayat memiliki beberapa program pemberdayaan yang 

dilakukan pada empat bidang yaitu pendidikan, ekonomi dhuafa, dakwah, 

dan kesehatan. Pada program bidang pendidikan Nurul Hayat memiliki 

SMP Tahfidzul Enterpreunership Khoirunnas, pesantren anak sholeh, 

sahabat yatim cemerlang, sahabat anak soleh, dan kampus enterpreuner. 

Pada program dakwah center Nurul Hayat dan Majelis Ta’lim abang becak. 

Beberapa program yang dijalankan dalam pemberdayaan ekonomi dhuafa 

adalah penciptaan lapangan kerja mandiri dan intensif bulanan guru Al 

Qur’an. Secara khusus pada Nurul Hayat Bojonegoro dalam Pemberdayaan 

Ekonomi dan Dhuafa memiliki program Ternak Desa Berdaya yaitu 

pemberdayaan petani dan peternak, fokus penelitian ini adalah 
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pemberdayaan peternak, dimana mitra pemberdayaan ternak ini adalah para 

dhuafa. Nurul Hayat mendistribusikan dana sebesar 100.000.000 untuk 

pemberdayaan ternak, dan dari dana tersebut dibelikan domba bakalan per 

orang 10 ekor, yang diharapkan bisa berkembang dan bernilai jual lebih 

tinggi (nurulhayat.org). 

Pemilihan Nurul Hayat sebagai obyek penelitian karena Nurul Hayat 

termasuk dalam kategori LAZ terbaik dalam BAZNAS Award tahun 2018, 

serta Nurul Hayat merupakan salah satu LAZ yang memiliki program 

poemberdayaan ternak salah satunya di Bojonegoro. Bojonegoro 

mempunyai potensi di bidang peternakan yang cukup tinggi, salah satu 

contohnya adalah pasar ternak di Malo. Nurul Hayat sebegai lembaga amil 

zakat yang memiliki fokus pada pemberdayaan peternak dinilai mampu 

menangkap potensi yang ada di Bojonegoro. Nurul Hayat hanya memiliki 

pemberdayaan dibidang ternak di dua wilayah yaitu Bojonegoro dan 

Malang, karena di wilayah ini sangat berpotensi dalam perkembangan 

peternakan. 

Wilayah Kabupaten Bojonegoro  sebagian besar  merupakan daerah 

pertanian, maka dalam konsep pengembangan perlu memperhatikan tentang 

ketersediaan lahan, letak geografis, jenis tanah, agroklimat, sumber daya 

wilayah, sarana dan prasarana. Sumber daya dan kondisi tersebut pada 

akhirnya akan berpengaruh terhadap perkembangan dan prospek terhadap 

perkembangan pembangunan wilayah. Bojonegoro memiliki potensi bisnis 

pada migas dan non migas. Adapun bisnis non migas yang paling menonjol 
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adalah pada bidang peternakan dan pertanian. Berbagai program pemerintah 

terkait pengembangan peternakan telah dilakukan. Ternak tersebut dibagi 

menjadi tiga golongan, yaitu ternak besar, ternak kecil, dan ternak unggas. 

Jumlah terkait peternakan yang ada di kabupaten Bojonegoro di jelaskan 

pada Tabel 4.2.  

Tabel 4.2. 
Populasi Ternak di Kabupaten Bojonegoro 

Semester 1 tahun 2018 
No Uraian Satauan  Nilai 
1. Ternak Besar   
 Sapi Ekor 227.074 
 Sapi perah Ekor 26 
 Kerbau Ekor 906 
 Kuda Ekor  
2 Ternak Kecil   
 Kambing Ekor 132.233 
 Domba Ekor 164.791 
3 Ternak Unggas   
 Ayam Ras Pedaging Ekor 1.969.620 
 Ayam ras Petelor Ekor 35.034 
 Ayam Buras Ekor 1.567.809 
 Itik Ekor 92.565 
 Mentok Ekor 48.572 

Sumber: bojonegorokab.go.id. 

Sejak berdirinya, lembaga Nurul Hayat telah memiliki 21 kantor 

perwakilan yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satu kantor perwakilan 

yang ada adalah di Bojonegoro. Keberadaan Nurul Hayat di Bojonegoro 

memiliki program dalam pengentasan kemiskinan yang ada di Bojonegoro. 

Menurut data Badan Pusat Statistik, kemiskinan di Bojonegoro pada tahun 

2018 mencapai 13.16% turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 

14.34%. Keberadaan lembaga amil zakat Nurul Hayat di Bojonegoro dalam 
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membantu program peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan salah 

satunya melalui pemberdayaan peternak. 

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian dari Dian Rahayu dan Sri 

Abidah (2019) yang berjudul Pengaruh Program Sentra Ternak Mandiri 

terhadap kesejahteraan mustahik pada LAZ Ummul Quro Jombang dengan 

hasil penelitian bahwa pembinaan dan pendistribusian dana zakat produktif 

pada program sentra ternak mandiri berpengaruh terhadap kesejahteraan 

mustahik. Selain penelitian di atas, menurut Meliana (2019) dalam Jurnal 

Ekonomi Islam yang berjudul pengelolaan zakat produktif untuk 

peningkatan ekonomi Mustahik pada program pemberdayaan ekonomi 

kampung ternak Dompet Dhuafa Jawa Tengah dengan hasil penelitian 

bahwa pengelolaan zakat produktif melalui program pemberdayaan 

ekonomi kampung ternak dapat meningkatkan ekonomi mustahiq, dan 

mampu meningkatkan pendapatan melalui program pemberdayaan kampung 

ternak. 

Adapun penelitian terkait dampak yang terjadi terhadap 

pemberdayaan  masih tidak terlalu banyak, terutama untuk pemberdayaan 

ekonomi seperti yang dilakukan oleh lembaga amil zakat Nurul Hayat. Oleh 

sebab itu, melihat permasalahan dan perkembangan pemberdayaan tersebut, 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul 

“Pemberdayaan Peternak Domba Melalui Dana Zakat Produktif: Studi 

Kasus pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Bojonegoro.”  
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1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana pemberdayaan peternak domba pada lembaga amil zakat Nurul 

Hayat? 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pemberdayaan 

peternak domba pada lembaga amil zakat Nurul Hayat Bojonegoro.  

1.4.  Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

beberapa pihak, yaitu: 

1. Bagi Pengelola Zakat Nurul Hayat 

Pengelola zakat diharapkan mampu menggunakan strategi-

strategi terbaik terkait pengelolaan zakat. Masalah dan solusi terkait 

pengelolaan zakat yang lebih inovatif dan produktif diharapkan mampu 

dimaksimalkan. Hal ini merupakan bentuk dari menggali potensi zakat 

yang ada di dalam pengembangan ekonomi masyarakat. 

2. Bagi Akademisi 

Penelitian ini dapat bermafaat bagi akademisi di dalam kaitannya 

penelitian terkait zakat. Strategi-strategi yang bagus terkait 

pemberdayaan zakat produktif mampu menciptakan inovasi di 

dalamnya. Akademisi mampu memberikan gagasan-gagasan inovasi 

tersebut kepada pihak pengelola. 

3. Bagi Masyarakat 
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Bagi masyasarakat, penelitian ini memberikan manfaat untuk 

menjadikan pemberdayaan terhadap yang diberdayakan untuk lebih 

meningkatkan taraf ekonomi mereka.  

1.5.  Sistematika Penulisan 

Di dalam sistematika penulisan, penelitian ini mengacu pada 

sistematika penulisan tesis Universitas Airlangga, yang terdiri dari tujuh bab. 

Adapun tujuh bab tersebut adalah: 

BAB I Pendahuluan 

Bab I ini merupakan awal dari penulisan tesis ini. Di dalam bab I ini 

merupakan pendahuluan dari penitian yang berisi beberapa sub bab yaitu: latar 

belakang, yang menguraikan tentang pemberdayaan. Selanjutnya secara berturut-

turut berisikan penjelasan tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II menjelaskan tentang teori-teori yang memiliki keterkaitan dengan 

penelitian tesis ini. Adapun teori-teori tersebut berkaitan dengan pemberdayan di 

Lembaga Nurul Hayat. Di dalam bab ini juga dijelaskan tentang penelitian-

penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Di dalam bab ini menjelaskan tentang metode yang akan digunakan di 

dalam penelitian ini. Metode ini menguraikan cara dan pendekatan yang akan 

digunakan sebagai memberikan analisis terhadap data yang telah diperoleh. 

Proses-proses tersebut dijelaskan di dalam bab ini. 
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BAB IV PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil dari data yang telah diperoleh  yang 

selanjutnya diolah. Analisis yang dilakukan pada setiap langkah yang dilakukan 

pada bab sebelumnya dalam hal pengumpulan data, pengolahan data dan hasil 

data yang diperoleh. 

BAB V PENUTUP  

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian secara 

menyeluruh. Selanjutnya, saran diberikan guna memberikan gambaran kepada 

penelitian selanjutnya. 




