
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Negara merupakan alat (agency) dari masyarakat yang mempunyai 

kekuasaan untuk mengatur dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam 

masyarakat atau menurut Roger H. Soltou: “Negara adalah agen (agency) atau 

kewenangan (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan 

bersama atas nama masyarakat.”1 Unsur-unsur di dalam negara antara lain 

wilayah, penduduk, pemerintah dan kedaulatan oleh karena itu negara berdiri 

sendiri (independent) dengan 4 macam unsur di dalamnya. Namun sama halnya 

seperti setiap manusia, sebuah negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya 

kerjasama atau interaksi dengan negara lain, dikarenakan setiap negara memiliki 

sumber daya dan kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga membutuhkan bantuan 

atau kerjasama dengan negara lainnya untuk memenuhi kepentingan mereka. 

Hubungan antar negara merupakan hal yang sangat penting. Adanya hubungan 

yang terjalin mampu memberikan banyak keuntungan bagi tiap-tiap negara karena 

pada dasarnya negara-negara tidak dapat sepenuhnya menjadi suatu negara 

independen yang tidak memerlukan bantuan dari negara lain. Pentingnya menjalin 

dan menjaga hubungan antar negara sudah sepatutnya menjadi agenda utama tiap-

tiap negara karena dengan adanya prinsip tersebut maka hubungan antar negara 
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2008). 



akan senantiasa terjalin dengan baik. Tanpa prinsip tersebut dapat mengarah 

kepada timbulnya hubungan tidak baik antar negara. 

Disamping itu juga, di masa sekarang ini, dunia telah memasuki era 

globalisasi. Era ini telah menciptakan suatu struktur dunia yang tidak lagi 

terbatasi oleh keberadaan batas-batas wilayah negara. Dengan adanya hal tersebut 

maka tidak dapat dipungkiri bahwa interaksi antar negara juga semakin 

meningkat, sehingga dengan tidak disadari dunia akhirnya membentuk apa yang 

disebut dengan komunitas global.  

 Dengan terciptanya komunitas global, intensitas dalam interaksi antar 

negara dan dinamika dalam hubungan internasional juga semakin meningkat. Hal 

ini disebabkan setiap negara yang berinteraksi dalam hubungan internasional, 

memiliki latar belakang yang berbeda, baik dilihat dari segi lokasi geografis, 

kebudayaan, hingga pemenuhan kebutuhan. Maka, untuk mempertahankan 

eksistensi suatu negara dalam komunitas global serta untuk mencapai stabilitas 

dalam hubungan internasional setiap negara berusaha untuk berinteraksi satu sama 

lain dengan menciptakan suatu hubungan mutualisme antara satu negara dengan 

negara lain. Hubungan kerjasama yang terjadi antara negara biasa dilakukan oleh 

negara berkembang dan negara maju. Hal ini dilakukan semata-mata untuk 

mengoptimalkan peran negara dalam memberikan kontribusi yang nyata kepada 

masyarakat di bidang tertentu. 

 Oleh karena itu, di dalam isi tulisan ini akan membahas secara spesifik 

bagaimana hubungan bilateral yang terjalin antara Indonesia dan Rusia pasca 



reformasi yang dilihat dari sisi kebudayaan serta pendidikan, dan bagaimana 

hubungan kedua negara terjalin dengan baik melalui kerjasama antara kedua 

negara tersebut yang mengedepankan pendekatan soft-power, (melalui diplomasi 

kebudayaan dan pendidikan) dan memperoleh kepentingan nasional dari masing-

masing negara dengan hasil yang maksimal.  

 Berbagai bentuk kerjasama antar negara dengan kata lain dapat dibilang 

sebagai bentuk diplomasi, demi mencapai kepentingan nasional negara. Dari 

berbagai macam bentuk diplomasi yang dilakukan negara pada umumnya, penulis 

akan membahas mengenai bentuk diplomasi kultural atau diplomasi kebudayaan. 

Diplomasi kebudayaan merujuk pada kegiatan-kegiatan di bidang budaya yang 

diintegrasikan ke dalam kebijakan politik luar negeri suatu negara dan 

pelaksanaannya dikoordinasikan sepenuhnya oleh Kementerian Luar Negeri. 

Diplomasi kebudayaan juga harus didukung dengan kekuatan dan ke-wibawaan 

ekonomi, politik, dan militer. Oleh karena itu, diplomasi kebudayaan pada 

umumnya efektif dijalankan oleh negara-negara maju.  Dengan kata lain, 

diplomasi kebudayaan dapat mencapai hasil seperti yang diharapkan jika 

berlangsung dalam pola hubungan dominatif-subordinatif, dan insiatif untuk 

menjalankan diplomasi itu diambil oleh negara maju (dominan) dalam 

hubungannya dengan negara berkembang (subordinat), dan bukan sebaliknya.2 

 Seperti  yang kita ketahui, Rusia merupakan salah satu negara pecahan Uni 

Soviet terbesar dan memiliki sistem pemerintahan federal dengan bentuk 

penguasaan yang bersifat "otoriter". Berbeda dengan Indonesia yang menganut 
                                                        
2 ibid. 



sistem pemerintahan demokrasi, yang bertujuan untuk membentuk negara yang 

berwatak anti-feodalisme dan anti-imperialisme, dengan tujuan membentuk 

masyarakat sosialis. Seperti halnya konsep globalisme dan kerjasama 

internasional, kedua negara tersebut juga butuh untuk bekerjasama untuk 

memenuhi kepentingan nasionalnya. Seperti misalnya Rusia, sebagai negara yang 

kuat, hubungan Rusia dan Amerika Serikat menjadi sorotan tajam bagi 

masyarakat internasional. Hubungan yang diawali dengan kerjasama pada Perang 

Dunia II, berakhir dengan permusuhan yang panjang pada masa Perang Dingin. 

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, kedua negara berselisih tentang bagaimana 

cara yang tepat untuk membangun Eropa pasca perang. Kedua negara saling 

memperlihatkan bahwa satu benar dan lainnya salah. Pada akhirnya, setelah 

Perang Dingin berlangsung selama 44 tahun, Rusia terlihat kembali menguatkan 

pengaruhnya dalam politik internasional. Peningkatan perekonomian negara dan 

politik yang semakin stabil mengembalikan kepercayaan Rusia. Ini juga 

menciptakan perubahan dalam pola hubungan Rusia dengan AS. Sekarang Rusia 

sudah semakin kokoh dalam perekonomian, politik dan militer. Serta, Rusia ini 

mengubah pola hubungan yang terjalin selama ini antara AS dengan Rusia dari 

ketergantungan Rusia terhadap AS mengarah kepada persaingan untuk 

meningkatkan kapabilitas power  masing-masing negara.3  

 Secara garis besar, Rusia sudah dapat bekerjasama dengan sangat baik di 

bidang-bidang militer, ekonomi dan politik. Namun disamping bentuk kerjasama 

yang bersifat hard-power, Rusia juga ingin menekankan bentuk kerjasama di 
                                                        
3  Hubungan Rusia dan Amerika Serikat Pasca Keruntuhan Uni Soviet. 
http://www.scribd.com/doc/43057006/Hubungan-Amerika-Serikat-Dan-Rusia-Pasca-Keruntuhan-
Uni-Soviet 



bidang kebudayaan serta pendidikan (soft-power).  Sama halnya dengan negara 

Indonesia, berbagai bentuk kerjasama di bidang militer, politik atau perekonomian 

sudah terjalin dengan beberapa negara besar, salah satunya Rusia. Pendekatan 

yang bersifat soft-power juga dapat dipertimbangkan untuk menjalin kerjasama 

dengan negara lain tanpa adanya respon timbal-balik yang cenderung menuai 

konflik, sehingga kerjasama dapat terjalin dengan mudah dan kooperatif. 

 Bentuk kerjasama kebudayaan antara Indonesia dan Rusia sudah bukan 

merupakan hal yang asing lagi. Adanya tuntutan untuk menjadi negara yang 

berbasis "global" serta berani untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara 

lain (khususnya negara berkembang dengan negara-negara maju) menjadi suatu 

keharusan agar kepentingan negara terus terus terpenuhi. Kerjasama di bidang 

kebudayaan dan pendidikan merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dapat 

dipertimbangkan disamping bentuk kerjasama dalam bidang militer ataupun 

ekonomi. Hubungan bilateral yang menekankan pendekatan soft-power ini bisa 

dibilang dapat menguntungkan negara yang saling bekerjasama, karena 

pertukaran kebudayaan dan pendidikan yang dilakukan dapat membawa 

keuntungan di dalam bidang ekonomi, selain itu juga, dapat meningkatkan 

pengetahuan masyarakat lokal mengenai keanekaragaman budaya dari negara-

negara lain serta menambah devisa negara dari pelajar yang hendak menimba 

ilmu di negara yang saling bekerjasama.  

 Rusia memiliki sejarah kerjasama dan hubungan yang cukup unik dengan 

Indonesia, bila dibandingkan Indonesia dengan hubungannya dengan negara-

negara lain. Kedekatan ideologis antara pemimpin gerakan kemerdekaaan 



Indonesia terutama Soekarno dan Tan Malaka yang saat iu menjadi pemimpin 

gerakan kemerdekaan di Indonesia yang menjadikan kedua negara ini kemudian 

mengikat kerjasama di tahun 1950, yang merupakan tahun resmi pembukaan 

hubungan diplomatik antara kedua negara. Pada masa Soekarno, hubungan 

Indonesia-Rusia belangsung harmonis. Kerjasama kedua negara ini berlangsung 

di berbagai bidang antara lain militer, pendidikan dan kebudayaan. Tidak kurang 

2000 mahasiswa Indonesia belajar di berbagai unversitas di Uni Soviet, bantuan 

dana untuk modernisasi persenjataan bagi TNI hingga karya-karya sastra 

Indonesia yang diterjemahkan ke dalam bahas Rusia dan diterbitkan di negara 

tersebut.4 Indonesia sendiri pernah masuk kedalam kajian-kajian dan studi budaya 

yang dilakukan oleh Alexander Huber dengan menerbitkan buku berisi soal 

Indonesia "Sketsa Sosial Ekonomi di Moskwa", tetapi juga banyak penelitian yang 

dilakukan oleh antroplog asal Rusia yang dilakukan di Indonesia, salah satunya 

oleh antropolog NN Miklukho-Maklai (1846-1888), saat melakukan perjalanan ke 

Irian Jaya dan melakukan penelitian mengenai pola hidup serta adat kebudayaan 

mereka.5  Hubungan antara Indonesia dan Rusia menjadi kembali menarik 

semenjak Indonesia, pada masa pemerintahan Presiden Megawati memutuskan 

untuk membeli sejumlah persenjataan dari Rusia sebagai akibat dari embargo 

persenjataan yang diberikan oleh Amerika Serikat pasca tragedi Santa Cruz, Dili, 

Timor Timur pada tahun 1991. Ketertarikan tesebut semakin menarik ketika 

                                                        
4  Antara Indonesia dan Rusia.  http://pustaka.unpad.ac.id/wp-
content/uploads/2010/11/antara_indonesia_dan_rusia.pdf 
5 George Miller, in Travels in Eastern Indonesia, "To the Spice Island and Beyond". series II, 
United States, Oxford University Press, New York, 1996, hal. 130-142. 



Indonesia kemudian memperluas kerjasama diantara keduanya ke bidang-bidang 

lain.6 

  
 Di dalam bidang kebudayaan Indonesia, perlu kita akui bahwa masih 

banyak jenis tarian tradisional masyarakat Indonesia belum dikenal luas baik 

didalam negeri terlebih mancanegara. Sangat ironis kemudian jika sampai saat ini 

masih banyak masyarakat kita tercengang manakala menyaksikan satu atau dua 

jenis tari tradisional yang dianggapnya baru bahkan asing. Mereka lebih 

memahami dan menyukai jenis tarian modern yang bisa dikatakan hasil 

pencampuran budaya luar. Keadaan diperparah oleh krisisnya peminatan 

melestarikan tari tradisional sebagai budaya adi luhur bangsa Indonesia. Ancaman 

dimana beberapa jenis tarian nusantara kelak hanya sebatas catatan sejarah bisa 

saja menjadi kenyataan jika generasi muda memandang sebelah mata terhadap 

kekayaan budaya yang ada.  

 Upaya sungguh-sungguh dalam melestarikan tari tradisional merupakan 

suatu keharusan ditengah serangan budaya dari luar yang berdampak buruk pada 

keberadaan tari nusantara itu sendiri. Kita tidak perlu memperdebatkan siapa yang 

seharusnya mengemban tugas pelestarian budaya nusantara khususnya tari 

tradisional. Sesuai dengan pemahaman bahwa melestarikan dan mengenalkan ke 

masyarakat lain tidak perlu mendebatkan siapa yang seharusnya menjalankan 

tugas tersebut dan dimana tempat ideal untuk melaksanakannya, mereka telah 

menunaikan beragam tugas sekaligus dalam suatu kurun waktu bersamaan. 

Setidaknya mahasiswa Indonesia di Rusia telah membuktikan bahwa kehadiran 
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mereka di Rusia tidak hanya memenuhi bidang edukasi, namun juga berupaya 

untuk melestarikan kebudayaan Indonesia melalui seni tari khususnya tari 

Tradisional. Disamping kebudayaan Nusantara yang berperan di Rusia, 

kebudayaan masyarakat Rusia juga berperan di Indonesia. Dengan adanya Pusat 

Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Rusia di Indonesia, Jakarta, masyarakat 

Jakarta pada khususnya diberi kesempatan untuk mempelajari seluk beluk 

kebudayaan Rusia, dari segi bahasa hingga keterampilan dan bentuk seni lainnya.  

 Dari penjelasan tersebut maka dapat dijelaskan bahwa latar belakang dari 

terjadinya kerjasama internasional yang tercipta antara Indonesia dan Rusia 

bahwa untuk menjalin suatu hubungan diplomatik tidak harus ditekankan melalui 

pendekatan militer ataupun ekonomi secara langsung. Dengan adanya kerjasama 

di bidang kebudayaan serta pendidikan dapat memperkaya kedua negara, dalam 

memenuhi kepentingan nasional di bidang ilmu pengetahuan serta kebudayaan 

suatu bangsa. Selain itu, latar belakang lainnya dari kerjasama ini juga adalah 

untuk pemenuhan kepentingan nasional kedua negara yang direalisasikan dalam 

kerjasama internasional kebudayaan dan pendidikan yang merupakan bagian dari 

hubungan politik luar negeri dari kedua negara.  

 Dengan adanya latar belakang yang dijelaskan pada bagian ini serta 

adanya ketertarikan dari penulis untuk mengetahui mengenai implementasi dan 

jalannya kerjasama internasional antara kedua negara maka penelitian ini akan 

berjudul "Diplomasi Kebudayaan Antara Indonesia-Rusia Era Pasca Orde 

Baru (1998-2012) serta Implikasinya Dalam Mencapai Kepentingan Nasional 

Kedua Negara" 



1.2 Rumusan Masalah 

  Dalam menjalin suatu kerjasama internasional, sudah pasti bahwa negara 

yang bersangkutan akan mendapatkan keuntungan dari bentuk kerjasama tersebut. 

Hal yang biasa dilakukan dalam menjalin hubungan diplomatik ini biasa berkisar 

di dalam hubungan kerjasama di bidang militer ataupun ekonomi. Disamping itu 

juga, negara yang biasa melakukan kerjasama adalah negara-negara berkembang 

dengan negara maju. Namun sebagian besar masyarakat pada umumnya mungkin 

tidak menyadari bahwa bentuk kerjasama bilateral yang terjalin antar negara tidak 

harus berkisar di bidang-bidang yang disebutkan di atas. Penulis akan membahas 

mengenai kerjasama negara berkembang dengan negara maju di bidang 

kebudayaan serta pendidikan seperti Indonesia dengan Rusia. Kerjasama 

kebudayaan serta pendidikan ini juga membawa keuntungan yang berdampak di 

bidang ekonomi masing-masing negara yang akhirnya memperkuat tujuan utama 

kedua negara yang bekerjasama dalam mencapai kepentingan nasionalnya. 

Negara Indonesia masih merupakan negara berkembang yang membutuhkan 

kerjasama berskala besar di beberapa bidang. Namun, Indonesia dapat 

menawarkan bentuk kerjasama di bidang kebudayaan serta pendidikan yang 

menjanjikan kepada Rusia, salah satu dari negara maju. Seperti menyodorkan 

objek pariwisata terkenal di Indonesia (misal, Danau Toba, Pulau Bali) atau tarian 

tradisional khas Aceh (misal, tari Ratoh Duek atau Saman), atau kerja sama di 

bidang pendidikan bisa dilakukan di universitas dimana masing-masing bahasa 

ibu negara atau pengetahuan kawasan negara yang menjalin kerjasama tersebut, 

dimasukkan dalam kurikulum mata kuliah atau mata pelajaran. 



 Rusia, kemudian dapat melihat bahwa Indonesia sangat berpotensi untuk 

mejadi mitra kerjasama di bidang yang ditawarkan tersebut yakni kebudayaan dan 

pendidikan. Besarnya antusiasme masyarakat Indonesia dalam mempelajari 

kebudayaan Rusia membuat Rusia mengambil kesempatan di dalam bidang 

tersebut. Dengan mendirikan pusat kebudayaan serta mengadakan pertukaran 

kebudayaan Rusia di Indonesia merupakan salah satu contoh bagaimana negara 

tersebut memberikan bantuan di bidang pengetahuan kepada masyarakat 

Indonesia, serta mencapai kepentingan nasional negaranya dengan menyebarkan 

kebudayaannya dan mengambil keuntungan di sisi ekonomi dan perdagangan.  

Penulis akan memberi beberapa poin yang dapat dipertimbangkan sebagai 

sumber utama terjalin kerjasama antara kedua negara tersebut di bidang 

kebudayaan dan pendidikan, serta latar belakang khusus yang dilihat dari sisi 

kepentingan negara-negara yang memulai adanya kerjasama di bidang tersebut. 

Pertanyaan yang terkait dengan topik yang dirumuskan untuk menunjang 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Apa yang mengawali hubungan kerjasama antara Indonesia dan Rusia di 

bidang kebudayaan serta pendidikan? 

2. Apa yang membuat hubungan antara Indonesia di Era Orde Baru dan 

Rusia masih terjalin dengan cukup baik? 

3. Apa yang terjadi antara kedua negara tersebut dalam menjalin kerjasama 

di bidang kebudayaan serta pendidikan pasca orde baru? 



4. Bagaimanakah implikasi dari kedua negara tersebut dalam memenuhi 

kepentingan nasionalnya, setelah kerjasama yang dilaksanakan di bidang 

kebudayaan dan pendidikan? 

5. Keuntungan apa saja yang didapat oleh kedua negara yang bekerjasama 

terutama di bidang kebudayaan dan pendidikan pasca Era Orde Baru? serta 

dampak yang mempengaruhi kerjasama kedua negara di bidang lain? 

6. Program-program apa saja yang sudah dilakukan oleh negara Rusia dan 

negara Indonesia dalam kerjasama keduanya di bidang kebudayaan serta 

pendidikan pasca Era Orde Baru? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah untuk menghasilkan 

hipotesis dan jawaban dari masalah yang telah di jelaskan. Beberapa tujuan dari 

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan bahwa latar belakang hubungan antara Indonesia dan 

Uni Soviet merupakan langkah awal dari hubungan yang lebih lanjut 

antara Indonesia dan Rusia. Karena pada saat itu, Uni Soviet memiliki 

peran yang sangat besar dalam perjuangan pengakuan kemerdekaan 

Indonesia di dunia internasional. 

2. Untuk menjelaskan alasan mengapa hubungan kedua negara terjalin 

dengan erat, yang dikarenakan faktor historis yang terjadi pada tahun 

1965, dimana saat Indonesia dihadapkan pada gejolak sosial dan politik 

dalam negeri dan terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965 Partai 



Komunis Indonesia. Setelah berhasil mengatasi hal tersebut, secara 

nasional ditandai dengan komitmen pembangunan ekonomi yang sangat 

membutuhkan investasi, perdagangan luar negeri dan bantuan negara 

industri maju, khususnya dari Barat yang mendorong berdirinya era Orde 

Baru. Setelah Uni Soviet dinyatakan bubar pada tanggal 25 Desember 

1991, pemerintah Indonesia mengakui secara resmi Federasi Rusia sebagai 

“pengganti sah” (legal successor) Uni Soviet. Memasuki tahun 1990-an 

hubungan kedua negara mulai menunjukan peningkatan baik di bidang 

pendidikan, sosial, budaya, ekonomi dan perdagangan. 

3. Menjelaskan bahwa hubungan Indonesia-Rusia mulai membaik lagi sejak 

kunjungan resmi Presiden Soeharto (1989) dengan kesepakatan bersama 

"untuk tidak merugikan kepentingan negara lain mana pun serta tidak 

memengaruhi kewajiban bilateral, regional, maupun multilateral". Pada 

masa kepemimpinan Gus Dur, dibuatlah kebijakan untuk warga negara 

Indonesia yang lama menetap di Indonesia boleh mengunjungi Indonesia. 

Selanjutnya dibuat persetujuan kerjasama dalam bidang kebudayaan 

(1998), persetujuan ekonomi, teknik dan perdagangan (1999). Selama 

kepemimpinan presiden Megawati kerjasama Indonesia dan Rusia 

semakin meningkat. Pada tahun 2000 dilakukan kerjasama di bidang 

kebudayaan, pendidikan, perdagangan dan teknologi yang direalisasikan 

dalam pembelian pesawat terbang sukhoi dan helikopter. 

4. Menjelaskan dampak kerjasama antara Indonesia dan Rusia yang saling 

memenuhi satu sama lainnya, seperti Indonesia mempromosikan bagian 



dari negaranya di bidang pariwisata dan memenuhi target investor asing 

untuk bertanam saham, ataupun dengan pertukaran pelajar berbasis 

beasiswa yang juga menambahkan keuntungan secara ekonomi bagi kedua 

belah pihak. 

5. Menjelaskan keuntungan yang didapat bagi kedua belah pihak menjadi 

sangat luas dan hampir mencakup berbagai bidang. Dari pertukaran pelajar 

serta fasilitas pendidikan yang ditempatkan di kedua negara (Indonesia 

dan Rusia) sudah memenuhi target di bidang ekonomi yang akan 

menguntungkan pendapatan negara dalam kepentingan nasionalnya di 

bidang ekonomi. Serta kemajuan dalam mempromosikan bidang 

pariwisata Indonesia dan Rusia juga menguntungkan di bidang 

perdagangan serta ekonomi bagi kedua negara. 

6. Program-program di bidang kebudayaan serta pendidikan yang sudah 

dijalani oleh Indonesia dan Rusia meliputi berbagai aspek. Disini, 

Indonesia dan Rusia menekankan kerjasama di aspek kesenian seperti 

festival tarian, musik, lukisan dan kerajinan tangan. Di bidang pendidikan, 

Indonesia dan Rusia menjalankan program yang berhubungan dengan 

seminar mengenai kurikulum negara masing-masing di berbagai perguruan 

tinggi, panduan bersekolah di Rusia, dan seminar mengenai program 

beasiswa. Dengan adanya informasi yang padat dibidang kebudayaan dan 

pendidikan maka diharapkan masyarakat Indonesia dan Rusia mau untuk 

bekerjasama lebih jauh. 

 



1.4 Manfaat Penelitian 

1. Agar memperkaya infomasi mengenai seluk beluk kerjasama 

antara negara maju dengan negara berkembang (Rusia dan 

Indonesia) di bidang kebudayaan dan pendidikan. 

2. Menambah pengetahuan mengenai bentuk-bentuk kerjasama untuk 

memenuhi kepentingan nasional antar negara yang dapat dicapai 

Salah satunya dengan pendekatan soft-power, seperti diplomasi 

kebudayaan dan pendidikan.  

3. Agar menambah wawasan mengenai ciri khas kebudayaan masing-

masing negara serta mengenai kurikulum pendidikan yang berbeda 

antara negara yang bekerjasama.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Semua data yang didapat dari penelitian ini pada akhirnya akan disusun secara 

sistematis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu kesesuaian dari 

sistematika penulisan juga akan memudahkan peneliti untuk menjabarkan hasil 

dari penelitian dengan format yang teratur. Berikut ini adalah sistematika 

penulisan yang akan dilakukan dalam melakukan penelitian ini: 

1. Bab I Pendahuluan 

Di dalam bab I merupakan bab pendahuluan mengenai penelitian yang 

dibahas oleh penulis. Di dalam bab ini terdapat latar belakang dari pemelihan 

topik penelitian, dilanjutkan dengan rumusan masalah yang nantinya akan dikaji 

secara detil di dalam penelitian ini, tujuan akhir dari rumusan masalah yang ingin 



dicapai di dalam penelitian, kegunaan dari penelitian, serta yang terakhir adalah 

sistematika penulisan dan penyusunan data dalam penelitian. 

2. Bab II Kerangka Berpikir 

 Di dalam bab ini akan menjelaskan mengenai landasan teori yang akan 

digunakan pada penelitian. Bab II akan berisi mengenai landasan teori dan 

konsep-konsep yang akan digunakan dan dibutuhkan dalam mengkaji penelitian 

lebih dalam. Penjelasan mengenai teori dan konsep lebih jauh lagi diharapkan 

akan membantu upaya penulis untuk menganalisis dan menjawab rumusan 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian berdasarkan landasan teoritis, 

sehingga penelitian yang dihasilkan bisa mengasilkan jawaban yang juga 

didukung oleh sumber data yang sudah dipastikan kebenarannya. 

3. Bab III Metode Penelitian 

Bab III akan berisikan penjelasan mengenai metode penelitian, yang 

didalamnya terdapat semua hal yang berkaitan dengan proses dan kajian dari 

penelitian. Selain itu, Bab III berisi penjelasan mengenai definisi operasional dari 

penelitian, metode yang digunakan untuk menunjang penelitian, jenis-jenis data, 

dan mengenai cara menganalisis data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. 

Dengan adanya penjelasan tersebut diharapkan dapat memberi penerangan kepada 

pembaca mengenai kebenaran penelitian yang berdasarkan pada studi kepustakaan 

dan sesuai dengan metode penelitian yang telah dijelaskan. 

4. Bab IV  Hasil dan Pembahasan 

 Bab IV berisikan mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian. Bab IV 

merupakan bab yang paling penting dari penelitian karena di  dalam bab ini akan 



benar-benar dijelaskan secara mendalam mengenai objek yang diteliti. Di dalam 

bab ini juga akan dilihat relevansi atau kesinambungan antara teori-teori ataupun 

landasan konsep dengan objek penelitian sehingga dapat diharapkan dapat 

menghasilkan jawaban yang sesuai dari rumusan masalah yang diangkat pada 

penelitian terkait. 

5. Bab V Penutup 

Bab V berisi kesimpulan dari penelitian serta saran yang berkaitan dengan 

objek/fenomena yang diteliti. Selain itu pada Bab V peneliti juga diharuskan 

untuk menarik kesimpulan yang telah diambil dari hasil penelitian yang 

merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal 

penelitian. Pada Bab V peneliti juga harus menyertakan saran yang merupakan 

masukan dari objek yang telah diteliti.  

 




