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ABSTRAK 

 

Sukriadi, NIM 31221111010. ”Persepsi Masyarakat Tentang Implementasi 

Peraturan daerah Nomor 05 tahun 2003 Mewajibkan Pasangan Calon 

Pengantin Mampu Membaca Al-qur’an  di  Desa Mompang Julu kecamatan 

Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Tentang 

Implementasi Peraturan daerah Nomor 05 tahun 2003 Mewajibkan Pasangan 

Calon Pengantin Mampu Membaca Alquran  di desa Mompang Julu kecamatan  

Panyabungan Utara kabupaten Mandailing Natal. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh masyarakat Desa Mompang Julu yang berjumlah 244 Kepala 

Keluarga (KK) .Oleh karena itu , karena populasi lebih dari 100 maka peneliti 

mengambil sample 10 % dari jumlah kepala keluarga yaitu sebanyak 25 

KK.Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif 

kualitatif.Alat pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi dan 

Angket.Teknis analisis data yang digunakan adalah Ananlisis Data 

Kualitatif.Teknis ini berfungsi untuk mengolah data kualitatif yaitu data-data 

naratif yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, diinterprestasi untuk 

selanjutnya di analisis.jadi dalam penelitian kualitatif analisis data harus di mulai 

sejak awal.Data yang di peroleh dalam lapangan segera harus dituangkan dalam 

bentuk tulisan dan di analisis.  

Dari pengumpulan data dan penglahan data yang dilakukan, maka telah di dapat 

hasil penelitian bahwa masyarakat Desa Mompang Julu Kecamatan panyabungan 

Utara Kabupaten Mmandailing Natal berpersepsi peraturan daerah No.05 Tahun 

2003 yang mewajibkan pasangan calon pengantin mampu membaca Al-quran 

sangat baik diterapkan karena banyak kemajuan dan manfaat yang diperoleh 

masyarakat, misalnya seperti meningkatnya antusias anak – anak untuk belajar Al-

quran, kemudian pengantin – pengantin yang baru menikah dan mampu membaca 

Al-quran kehidupan rumah tangganya rukun  dan damai serta bahagia,selain itu 

pendidikan Agama khususnya Agama Islam di daerah tersebut juga meningkat, 

dan lain - lain.Sehingga di daerah tersebut benar – benar sudah menerapkannya  

karena menganggap peraturan tersebut berdampak baik bagi mereka.Maka dapat 

disimpulkan bahwa persepsi masyarakat Desa Mompang julu Kecamatan 

panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal mengenai Implementasi 

peraturan daerah No.05 Tahun 2003 yang mewajibkan pasangan calon pengantin 

mampu membaca Al-quran adalah sangat baik diterapkan.  

 

 


