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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah  

Ekonomi Islam sebenarnya telah muncul sejak Islam itu dilahirkan. 

Ekonomi Islam lahir bukanlah sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri 

melainkan bagian integral dari agama Islam. Sebagai ajaran hidup yang 

lengkap, Islam memberikan petunjuk terhadap semua aktivitas manusia, 

termasuk ekonomi. Ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu 

pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara 

Islami. Yang dimaksudkan dengan cara-cara Islami disini adalah cara-cara 

yang didasarkan atas ajaran Islam, yaitu al-Qur’an dan Sunnah Nabi.
1
 

Permasalahan ekonomi diantaranya adalah tentang perilaku konsumtif 

masyarakat yang berlebih-lebihan dalam membelanjakan hartanya. 

Dalam Islam, konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan. 

Peranan keimanan menjadi tolak ukur penting karena keimanan memberikan 

cara pandang dunia yang cenderung memengaruhi kepribadian manusia, yaitu 

dalam bentuk perilaku, gaya hidup, selera, sikap-sikap terhadap sesama 

manusia, sumber daya, dan ekologi. Keimanan sangat memengaruhi sifat, 
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kuantitas dan kualitas konsumsi baik dalam bentuk kepuasan material 

maupun spiritual.
2
 

Kekuatan global diakui atau tidak benar-benar telah memberikan 

dampak pada pola hidup masyarakat, yaitu pola hidup modern yang 

diwujudkan dengan budaya konsumtif, pergaulan bebas dan individualistik. 

Dalam dunia modern gaya hidup selalu mendefinisikan sikap, nilai-nilai, 

kelas dan stratifikasi sosial seseorang. Segalanya selalu dilihat dari luar, 

sebab image yang ditampilkan atau citra yang direfleksikan selalu dianggap 

mendefinisikan eksistensi. Maka pada saat ideologi gaya hidup semacam ini 

menjadi terasa lazim dan normal, imagologi bukan lagi suatu yang jauh dari 

sekedar wacana. Ia telah benar-benar berada disekeliling masyarakat. Bahkan 

lebih dekat, menjadi sesuatu yang diam-diam dianut.  

Disinilah embrio dari konsumtif tersebut terlahir. Konsumtif terjadi 

saat konsumsi tidak lagi diterjemahkan semata-mata lalu lintas kebudayaan 

benda, dimana benda itu dinilai berdasarkan nilai dan fungsinya, tetapi lebih 

memandang sebagai panggung sosial yang didalamnya nilai-nilai 

diperebutkan. Makna yang tersembunyi dibalik sekedar nilai kebendaan dan 

perang posisi yang tak henti-henti.
3
 

Perilaku konsumtif adalah watak yang selalu ingin berbelanja untuk 

tujuan prestise ditunggangi oleh egoisme, yaitu faham yang hanya mencari 

kepuasan pribadi dengan cara berfoya-foya yang sering mengabaikan 
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tanggung jawab sosial dan dampak buruk bagi lingkungan. Ego adalah ambisi 

untuk mengejar kepuasan nafsu yang tak berkecukupan. Tidak jauh berbeda 

dengan hedonisme dan materialisme yaitu paham yang bertujuan mencari 

kesenangan dan kepuasan semata, dengan melihat dari segi materi. 

Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang 

akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan 

sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. 

Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau 

kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Tujuan utama 

paham ini adalah untuk kesenangan atau kenikmatan materi.
4
 Materialisme 

adalah paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat 

dikatakan benar-benar ada adalah materi. Paham ini memuja barang dan 

benda sebagai tujuan hidup. 

Konsumerisme merupakan fenomena yang telah lama popular di 

barat, konsumsi tanpa kontrol produk dan tidak menggunakan barang yang 

baru dibeli merupakan tindakan wajar. Besarnya pengaruh budaya 

konsumerisme ini telah lama melanda dunia. Kehidupan masyarakat pada 

umumnya diwarnai dan dikendalikan oleh kebiasaan yang tidak mendidik, 

karena justru mengajarkan keborosan, kerakusan dan kesia-siaan dalam 

segala sesuatu yang dikonsumsi untuk kepuasan sendiri. Lebih-lebih pada 

momen-momen khusus yang terjadi disepanjang tahun, yang mendorong 

setiap individu untuk bertindak konsumtif. Akibatnya, timbul dampak negatif 
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pada sikap, perilaku, gaya hidup dan cara berfikir tentang hidup, baik secara 

individu maupun sosial.
5
 Ketiga paham ini yakni hedonism, materialism dan 

konsumerisme saling bekesinambungan, dimana orang-orang menganggap 

bahwa hidup ini hanya untuk kenikmatan dan kesenangan (hedonisme), 

mencari-cari barang atau benda untuk memuaskan diri (materialisme) dan 

mengakibatkan perilaku konsumtif atau pemborosan. 

Budaya konsumerisme adalah sebuah paham yang dijadikan sebagai 

gaya hidup yang menganggap barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan, 

kesenangan, dan pemuasan diri sendiri, budaya konsumerisme ini bisa 

dikatakan sebagai gaya hidup yang tidak hemat. Jika budaya konsumerisme 

ini menjadi gaya hidup maka akan menimbulkan suatu kebutuhan yang tidak 

bisa dipuaskan oleh apa yang dikonsumsi dan membuat orang terus 

mengonsumsi. Saat ini banyak dari beberapa bahkan semua lapisan 

masyarakat belum bisa memprioritaskan antara barang yang harus dipenuhi 

dengan keinginan belaka.
6
 

Konsumerisme tidak hanya menyerang sosial dan gaya hidup 

masyarakat saja. Konsumerisme bahkan sekarang sudah masuk dalam ibadah 

masyarakat tanpa mereka sadari misalnya, haji dan umroh.Haji adalah rukun 

Islam yang kelima setelah syahadat, shalat, zakat dan puasa. Menunaikan 

ibadah haji merupakan bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslim 

sedunia yang mampu, dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa 

kegiatan dibeberapa tempat di Arab Saudi pada musim haji (bulan dzulhijah). 
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Haji menurut istilah adalah sengaja mengunjungi Ka’bah untuk melakukan 

beberapa amal ibadah, dengan syarat-syarat tertentu.
7
 Sedangkan umroh 

adalah salah satu kegiatan ibadah dalam agama Islam. Hampir mirip dengan 

ibadah haji. Ibadah ini dilaksanakan dengan cara melakukan beberapa ritual 

ibadah di kota suci Makkah, khususnya Masjidilharam.  

Dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh terkadang masyarakat 

kelas atas yang mempunyai uang berlimpah tidak hanya satu kali dalam 

melaksanakan ibadah haji dan umroh. Bahkan ada diantara mereka yang 

melakukan haji dan umroh berkali-kali. Ini dilakukan karena mereka tidak 

pernah puas dan belum merasa sempurna ibadah yang mereka lakukan. 

Banyak juga sebagian diantara mereka yang pergi haji dan umroh tujuanya  

hanya ingin memenuhi kewajiban, berwisata, meningkatkan status sosial, 

gaya hidup dan menenangkan batin. Tujuan dan niat disini memang 

tergantung pada individu-individu yang melakukannya. 

Tapi disini realitasnya memang sebagian dari masyarakat pergi umroh 

berkali-kali hanya untuk menenangkan batin atau ketenangan diri, 

mendekatkan diri pada Allah dan lain-lain. Padahal ketenangan batin itu tidak 

harus dicari saat umroh di Makkah, ketenangan batin bisa dicari dengan tidak 

mengeluarkan biaya mahal, semisal seperti di masjid disaat qiyamul lail. 

Seharusnya uangnya diinfakkan dan disedekahkan saja kepada fakir miskin. 

Karena masih banyak bentuk ibadah yang lain yang belum dilakukan. Belum 

selesai disitu, tradisi yang dilakukan masyarakat sebelum dan sesudah 
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melaksanakan haji, semisal biasanya setelah pulang haji dan umroh 

masyarakat tidak jarang terlihat berlebihan dalam mengadakan tasyakuran 

sampai ada yang sampai berhari-hari melakukannya, makanan yang 

disediakan terlalu banyak, dan barang-barang yang baru dibeli di Makkah 

langsung berjajar dipajang di rumah tuan rumah. Kemewahan, kebanggaan 

dan keinginan yang membuat mereka berlebih lebihan dalam momen itu. 

Pemasangan banner juga dilakukan tuan rumah saat akan berangkat dan 

sepulang dari ibadah haji.
8
 

Dan hal ini dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun secara 

sadar. Islam memberikan sikap yang tegas untuk pelarangan budaya 

konsumerisme, yaitu pelarangan terhadap sesuatu yang berlebih-lebihan dan 

tidak mendatangakan manfaat. Hal seperti inilah yang tidak masyarakat sadari 

bahwa budaya konsumerisme sudah masuk dalam ibadah masyarakat. 

Nabi Muhammad pun tidak pernah mencontohkan ibadah haji dan 

umroh berkali-kali, dan berlebih-lebihan dalam momen itu. Nabi hanya 

melakukan ibadah haji dan umroh hanya sekali dalam hidupnya. Berikut ini 

hadist yang berisi tentang kewajiban haji satu kali dan umroh bukan sesuatu 

hal yang wajib  : 

لََّم فَ َقاَل : ِإنَّ اهللَ َكَتَب َعَلْيُكُم لَّى اهللُ َعَلْيِو َوسَ َوَعْنُو َرِضَي اهللُ َعْنُو قَاَل : َخطَبَ َنا َرُسْوُل اهلِل صَ 
ُكلِّ َعاٍم يَاَرُسْوَل اهلِل ؟ قَاَل : َلْو قُ ْلتُ َها َلَوَجَبْت َاْلَْجُّ   َحاِبٍس , فَ َقا َل: َأِف  ْاَحجَّ فَ َقاَم ْاألَقْ رَُع ْبنُ 

من حديث أىب ىريرة ( ٌع .) رواه اخلمسة غريالرتمذى وأصلو ف مسلمَمرًَّة َفَمازَاَد فَ ُهَوَتَطوُّ   

  

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a., ia mengatakan bahwa 

Rasulullah SAW. Telah berpidato dihadapan kita dengan 
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mengatakan, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji 

kepadamu. Kemudian Al-Aqra’ bin Habis berdiri dan berkata, 

“Apakah kewajiban haji itu setiap tahun, wahai Rasulullah? 

Rasulullah SAW. Menjawab, “Seandainya saya jawab ya, wajiblah 

(pelaksanaannya setiap tahun)”. Haji itu wajib dilaksanakan satu 

kali (seumur hidup) dan selebihnya adalah sunah”.  (HR. Nasaai 

dan Ibnu Majah).
9
 

 

, َاْخِبْ ِنْ َعِن اْلُعْمرَِة, َجاِبرِْيِن َعْبِداهلِل قَاَل : اََتى اَلنَِّبَّ ص اَْعرَا ِبٌّ فَ َقا َل : يَاَرُسْوَل اهللِ  َعنْ 
ٌر َلَك (. رواه امخد والرتمذي , والراجح وقفو. أََواِجبٌ  ِىَي ؟ فَ َقاَل : ) الَ . َواَْن تَعَتِمَر َخي ْ  

 
Artinya: Dari Jabir bin Abdullah. Ia berkata: Seorang Arab gunung datang 

kepada Nabi Muhammad SAW., lalu bertanya: Ya Rasulullah  

kabarkanlah kepada saya dari hal Umrah, adakah ia wajib? Maka 

sabdanya: “Tidak! Tetapi engkau berumrah itu, lebih baik bagimu”. 

(HR. Ahmad dan Tirmidzi).
10

 

 

 

Beliau malah mencontohkan untuk berinfak. Perintah berinfak datang 

setelah perintah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal demikian 

menunjukan dengan jelas bahwa perintah tersebut sebagai suatu keharusan 

(kewajiban) bukan sekedar sebagai bimbingan atau himbauan. Seperti firman 

Allah pada QS.An-Nisa’ Ayat 39. 
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Artinya: Apakah kemudharatannya bagi mereka, kalau mereka beriman 

kepada Allah dan hari Kemudian dan menafkahkan sebahagian 

rezki yang Telah diberikan Allah kepada mereka? dan adalah Allah 

Maha mengetahui keadaan mereka.
11

 

 

Al-Qur’an menjadikan infak sebagai sifat dasar orang-orang mu’min. 

Ia menjadikan infak yang diminta tersebut adalah dari sebagian rizki yang 

Allah telah berikan.
12

 Melihat Negara Indonesia yang masih terpuruk dan 

masih banyak fakir miskin yang harus dibantu. Haji dan umroh berkali-kali 

serta tradisi yang berlebihan itu sedikit bermasalah, apabila kewajibanya 

masih banyak yang belum dilakukan. Kewajiban itu tidak hanya ibadah tapi 

juga kewajiban sosial.
13

 Seharusnya disini masyarakat lebih teliti dan 

memilah mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Memenuhi 

kebutuhan untuk melangsungkan ibadah adalah hal yang diperintahkan. Akan 

tetapi menghambur-hamburkan harta demi memenuhi sesuatu diluar 

kebutuhan adalah hal yang tercela. 

Di Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Merupakan 

Desa yang hampir penduduknya semuanya beragama muslim. Sudah banyak 

masyarakat yang melakukan ibadah haji dan umroh diantaranya kira-kira 

sekitar >100 orang.
14

 Masyarakat Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu adalah 

masyarakat yang tergolong religius, aktif dalam kegiatan masyarakat, 

konsistensi tokoh agama yang mempertahankan tradisi keagamaan dan guyub 

(memelihara kerukunan). 
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Melihat masyarakat Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu yang 

religious hal ini seharusnya benar-benar diperhatikan dan tidak dibiarkan. 

Masyarakat seharusnya harus jeli dengan apa yang dilakukannya agar ibadah 

yang suci tidak dirusak oleh budaya konsumerisme yang merugikan 

masyarakat. Berangkat dari masalah diatas akhirnya peneliti tertarik dan ingin 

melakukan penelitian yang berjudul Budaya Konsumerisme Masyarakat 

Dalam Ibadah Haji Dan Umroh Di Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu 

Kabupaten Jember Dalam Perspektif Ekonomi Islam. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahannya sebagai berikut: 

1. Bagaimana Budaya Konsumerisme Masyarakat dalam Ibadah Haji dan 

Umroh di Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember? 

2. Apa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Budaya Konsumerisme 

Masyarakat dalam Ibadah Haji dan Umroh di Desa Tegalsari Kecamatan 

Ambulu Kabupaten Jember? 

3. Bagaimana Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Budaya Konsumerisme 

Masyarakat Dalam Ibadah Haji dan Umroh di Desa Tegalsari Kecamatan 

Ambulu Kabupaten Jember? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah gambaran tentang arah yang akan dituju 

dalam melakukan sebuah penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada 

masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Tujuan penelitian 
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kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang 

diekplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian.
15

 

Sebagai konsekuensi dari permasalahan, maka tujuan penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan Budaya Konsumerisme Masyarakat dalam 

Ibadah Haji dan Umroh di Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu 

Kabupaten Jember. 

2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi Budaya 

Konsumerisme Masyarakat dalam Ibadah Haji dan Umroh di Desa 

Tegalsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. 

3. Untuk mendeskripsikan Perspektif Ekonomi Islam terhadap Budaya 

Konsumerisme Masyarakat dalam Ibadah Haji dan Umroh di Desa 

Tegalsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa ynag akan diberikan 

setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang 

bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi 

dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.
16

 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan dan 

wawasan kepada pihak yang membutuhkan dalam mengangkat 
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16
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permasalahan yang sama, serta menambah khazanah keilmuan dalam 

aspek Ekonomi Islam, khususnya dalam penelitian yang berkaitan dengan 

Budaya Konsumerisme Masyarakat dalam Ibadah Haji dan Umroh di Desa 

Tegalsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dalam Perspektif 

Ekonomi Islam. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Diharapkan dapat menambah khazanah pemikiran, pengetahuan 

dan membuka wacana bagi penulis pada khususnya serta para pembaca 

pada umumnya. Mengenai Budaya Konsumerisme Masyarakat dalam 

Ibadah Haji dan Umroh di Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu 

Kabupaten Jember dalam Perspektif Ekonomi Islam. 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat menjadi bahan masukan 

semua pihak yang berminat terhadap bidang Ekonomi Islam, dan 

tertarik untuk membahas budaya yang dilakukan masyarakat dalam hal 

yang berkaitan dengan ibadah masyarakat, terutama yang berkaitan 

dengan Budaya Konsumerisme Masyarakat dalam Ibadah Haji dan 

Umroh di Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember 

dalam Perspektif Ekonomi Islam. 

b. Bagi IAIN Jember 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan 

khususnya dalam skripsi IAIN Jember Fakultas Syari’ah prodi 
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Muamalah, serta dapat dijadikan referensi atau acuan untuk penelitian-

penelitian selanjutnya. 

c. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi atau suatu 

pertimbangan bagi masyarakat setempat untuk mengetahui bagaimana 

Budaya Konsumerisme Masyarakat dalam Ibadah Haji dan Umroh di 

Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Dan 

memberikan pelajaran dan renungan buat masyarakat agar memikirkan 

dengan benar-benar agar tidak melakukan dan terhindar dari budaya 

konsumerisme masyarakat. 

E. Definisi Istilah 

Agar pembahasan dalam skripsi ini dapat terarah dan fokus terhadap 

permasalahan yang akan dibahas, sekaligus untuk menghindari presepsi lain 

mengenai istilah-istilah yang ada, maka diperlukan adanya penjelasan 

mengenai definisi istilah. Hal ini agar tidak terjadi kesamaan penafsiran dan 

terhindar dari kesalahpahaman pada pokok permasalahan ini. 

1. Budaya adalah keyakinan, nilai-nilai, perilaku dan obyek-obyek materi 

yang dianut dan digunakan oleh komunitas atau masyarakat tertentu.
17

 

Budaya merupakan cara hidup dari masyarakat secara turun-menurun, dan 

masyarakat adalah sekelompok orang yang berinteraksi di dalam daerah 

yang diarahkan oleh budaya mereka. 
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2. Konsumerisme adalah sebuah paham yang dijadikan sebagai gaya hidup 

yang menganggap barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan, 

kesenangan, dan pemuasan diri sendiri.
18

 

3. Haji adalah sengaja mengunjungi Ka’bah (rumah suci), untuk menunaikan 

amal ibadah tertentu, pada waktu tertentu dengan niat yang ikhlas karena 

Allah SWT.
19

 

4. Umrah adalah meramaikan atau memakmurkan, yaitu meramaikan tempat 

suci Makkah, yang disitu terletak Masjidilharam dan didalamnya ada 

Ka’bah. Namun demikian umroh dalam konteks ibadah tidak sekedar 

mempunyai arti meramaikan, melainkan lebih dari itu, yaitu kita dituntut 

agar bisa mengambil manfaat darinya (umrah).
20

 

5. Ekonomi Islam adalah kumpulan dari dasar-dasar umum ekonomi yang 

diambil dari Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah serta dari tatanan ekonomi 

yang dibangun diatas dasar-dasar tersebut, sesuai dengan berbagai macam 

bi’ah (lingkungan) dan setiap zaman.
21

 

Jadi yang dimaksud budaya konsumerisme masyarakat dalam 

ibadah haji dan umroh dalam prespektif ekonomi Islam adalah sebuah 

paham yang dianut dan dijadikan sebagai gaya hidup yang menganggap 

barang mewah sebagai ukuran kebahagian dalam pelaksanaan ibadah haji 

dan umroh. Seperti konsumsi masyarakat yang berlebih-lebihan dan 

bermewah-mewahan dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Dalam hal 

                                                           
18

 Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam (Jakarta: RM Books, 2007), 230. 
19

 M. Ali Hasan, Tuntunan Haji (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001), 1. 
20

 Nurcholish Madjid, Umrah Dan Haji (Jakarta: PARAMADINA, 1997), 3. 
21

 Ahmad Izzan Dan Syahri Tanjung, Referensi Ekonomi Syari’ah Ayat-Ayat Al-Qur’an Yang 

Berdimensi Ekonomi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 32. 
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membelanjakan hartanya masyarakat tidak mempertimbangkan dari segi 

maslahahnya dan hanya melihat dari segi kepuasan. Dimana disini peneliti 

akan memandang permasalahan ini dengan perspektif ekonomi Islam. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan berisi deskripsi alur pembahasan skripsi yang 

dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan 

sistematika pembahasan adalah bentuk naratif bukan seperti daftar isi.
22

 

 BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan dasar dalam penelitian, yang menguraikan tentang 

latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan, hal tersebut berfungsi 

sebagai gambaran secara umum skripsi ini. 

 BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN 

Bab ini akan dipaparkan kajian kepustakaan serta literatur yang 

berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu yang mencantumkan 

penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Dilanjutkan dengan 

kajian teori yang memuat tentang budaya konsumerisme, ibadah haji dan 

umroh, serta konsumsi dalam ekonomi Islam. Fungsi dari bab ini adalah 

sebagai landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisa data yang 

diperoleh dari penelitian dan hipotesis. 

 

 

                                                           
22

 Tim Penyusun Stain, Pedoman Penulis Karya Ilmiah (Jember: Stain Jember Press, 2014), 55-57. 
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 BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi 

penelitian, subyek penelitan, tehnik pengumpulan data, analisis data, 

keabsahan data dan tahapan-tahapan penelitian yang akan dilaksanakan. 

 BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

Bab ini menguraikan tentang gambaran obyek penelitian yang terdiri 

dari gambaran umum tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan 

analisis, dan pembahasan temuan. 

 BAB V PENUTUP ATAU KESIMPULAN 

Dalam bab terakhir ini ditarik kesimpulan yang ada setelah proses di 

bab-bab sebelumnya yang kemudian menjadi hasil sebuah analisa dari 

permasalahan yang diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran untuk 

pihak-pihak yang terkait didalam penelitian ini secara khusus ataupun pihak-

pihak yang membutuhkan secara umumnya. 

Bagian akhir berisi, daftar pustaka, penyajian keaslian tulisan, dan 

lampiran-lampiran. 


