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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan sosial budaya, politik, ekonomi, teknologi serta 

pertumbuhan penduduk yang cukup cepat, langsung atau tidak langsung telah 

mempengaruhi tatanan nilai dan budaya suatu bangsa. Secara material arus 

pertumbuhan dan perkembangan tersebut seolah-olah berjalan dengan mulus 

dan menjadi kebanggaan suatu bangsa. Namun kenyataan sebenarnya telah 

terjadi kesenjangan yang sangat mencolok.  

Di satu pihak telah terwujud bangunan–bangunan mewah yang dapat di 

banggakan dan menjadi pusat perhatian, tetapi tidak jauh dari areal tersebut, 

tumbuh perkampungan kumuh yang sangat memprihatinkan dan perlu 

mendapat perhatian khusus. Pemerataan pembangunan yang selama ini 

menjadi salah satu kata kunci di semua lini pemerintahan ternyata tidak 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Munculnya kesenjangan sosial dalam 

masyarakat merupakan suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri sebagai hasil 

dari pembangunan tersebut.  

Kondisi ini jelas terlihat dari ketimpangan pembangunan wilayah 

khususnya daerah perkotaan dan pedesaan. Munculnya pusat-pusat 

pemerintahan dan perekonomian di daerah perkotaan membawa pengaruh pada 

semakin tingginya tingkat mobilitas dan kompetisi masyarakat dalam upaya 

memenuhi kebutuhan ekonominya. Tingginya tingkat kompetisi masyarakat 

tersebut akan membawa pengaruh pada beragamnya pola penghidupan 
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masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dari tingkat status sosial dan strata ekonomi 

masyarakat itu sendiri.  

Perkembangan perkotaan yang begitu pesat ternyata tidak hanya 

dirasakan oleh para orang dewasa yang harus bekerja guna memenuhi 

kebutuhan hidupnya, kondisi serupa juga harus dirasakan oleh anak-anak yang 

berasal dari keluarga kurang mampu/ miskin mereka terpaksa harus ikut serta 

bekerja demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Salah satu cara yang 

dihadapi oleh anak dalam membantu ekonomi keluarga adalah ketika mereka 

terpaksa atau  dipaksa  oleh keluarga ataupun keadaan untuk kejalanan guna 

mendapatkan kebutuhan ekonomi tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa 

fenomena anak jalanan khususnya di daerah perkotaan merupakan suatu 

masalah klasik yang harus dihadapi oleh pemerintah kota dalam mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di wilayahnya. 

Krisis  ekonomi yang melanda Indonesia  sejak Tahun 1997 yang 

ditandai dengan terjadinya krisis moneter hingga berlakunya kebijakan 

menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM) awal Maret 2005, mengakibatkan 

terjadinya peningkatan jumlah penduduk yang berada di bawah garis 

kemiskinan. Saat ini ada 37,4% dari total penduduk yang mencapai 227 juta 

jiwa lebih berada di bawah garis  kemiskinan1.   

Fenomena merebaknya anak jalanan di Indonesia merupakan persoalan 

sosial yang komplek. Hidup menjadi anak jalanan memang bukan merupakan 

pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak 

                                                        
1Prosiding Seminar Program Pengembangan Diri 2006 Bidang Ilmu Sosiologi, 2007: 180 
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bermasa depan jelas, dan keberadaan mereka tidak jarang menjadi “masalah” 

bagi banyak pihak, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Namun, perhatian 

terhadap nasib anak jalanan tampaknya belum begitu besar dan solutif. Padahal 

mereka adalah saudara kita, mereka adalah amanah Allah yang harus 

dilindungi, dijamin hak-haknya, sehingga tumbuh-kembang menjadi manusia 

dewasa yang bermanfaat.  

Pada tahun 2002 jumlah mereka sekitar 39.861 orang, di tahun 2004 

sebanyak 94.674, dan pada tahun 2006 jumlah anak jalanan menjadi 98.113 

orang. Jumlah tersebut jika kita telusuri dari penyebab kemiskinan orang tua, 

maka disinyalir bahwa jumlah anak jalanan sebagai bagian dari anak terlantar 

diperkiran lebih besar dan pada tahun 2004 mencapai angka 3.308.642. Jumlah 

tersebut belum termasuk Anak Balita terlantar sebanyak 1.138.126 orang, 

Anak Korban Tindak Kekerasan sebanyak 48.526 orang, Anak Nakal sebanyak 

189.075 orang, dan anak cacat sebanyak 365.868 orang. Yang lebih 

mengkhawatirkan lagi ketika pada tahun 2005 Badan Pusat Statistik (BPS), 

memaparkan data anak-anak berusia antara 6 - 18 tahun sebanyak 36.500.000 

jiwa yang masih hidup dalam kategori miskin di 12 kota besar di Indonesia2. 

Dengan kenyataan tersebut, pada tahun 2008 Departemen Sosial RI. 

melalui dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 46.510.000 yang telah dialokasikan di 

12 Propinsi hanya berharap bisa menangani 46.800 anak jalanan. Kondisi 

seperti itu tidak lantas membuat Pemerintah dan masyarakat harus berhenti 

untuk memperhatikan dan memenuhi hak-hak anak jalanan. Selanjutnya, ketika 

                                                        
2http://www.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=275 diakses pada tanggal 9 
November 2013 
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diakui kemiskinan dan ketiadaan ruang aktivitas dalam lingkungan keluarga 

dan masyarakat, menjadi sebab anak-anak turun ke jalan, maka langkah untuk 

memberikan ruang aktivitas bersama di suatu tempat yang disediakan khusus, 

diharapkan dapat membantu mengurangi aktivitas anak-anak di jalanan. 

Sehingga secara normatif pemerintah mempunyai tanggung jawab 

terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak 

jalanan, Persoalannya adalah seberapa jauh pemerintah dan masyarakat 

menganggap penting penyelesaian masalah tersebut. Tidak semua anak 

memperoleh kesempatan yang sama untuk mengembangkan dunianya secara 

wajar dan normal. Karena, ada cukup banyak anak yang sudah harus berperan 

ganda pada peran yang bukan semestinya (misalnya: menjadi tulang punggung 

keluarga). Anak-anak tersebut harus bekerja mencari nafkah untuk keluarga 

dan dirinya sendiri. Sehingga sebagian dari mereka telah memikul tanggung 

jawab di luar batas kemampuannya sebagai akibat dari kenyataan hidup yang 

harus di hadapainya.  

Anak- anak yang seharusnya mengenyam jenjang pendidikan sebagai 

bekal hidup, memilih mengais rezeki dijalan raya, serta bekerja membahayakan 

keselamatan jiwa dengan pekerjaan beresiko untuk anak-anak, baik sebagai 

pengasong, pengemis, pengamen, penyemir sepatu, tukang parkir, kuli kasar, 

buruh pasar, kernet, dan sebagainya. Anak-anak jalanan ini membutuhkan 

perrhatian khusus karena rawan terhadap perlakuan buruk preman atau oknum 

lain yang ingin mengambil keuntungan dan manfaat dari anak jalanan, juga 

yang tak kalah mempihatinkan adalah ancaman terhadap kelangsung hidup, 
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tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi3.  

Sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, Kota 

Malang juga dihadapkan pada masalah anak jalanan. Data di Pemkot Malang 

menunjukkan jumlah anak jalanan pada 2008 sebanyak 555 anak, dan 600 anak 

setahun kemudian. Sebagian besar mereka berasal dari Blitar, Kepanjen, dan 

Pasuruan4. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan 

menekan angka anak jalanan maka pemerintah Kota Malang melalui Dinas 

Ketenagakerjaan dan Sosial melakukan berbagai upaya untuk membina 

sekaligus memberdayakan anak jalanan melalui memberikan lapangan 

pekerjaan, memberikan modal serta menyediakan rumah singgah bagi anak 

jalanan.  

Pembinaan yang diberikan kepada anak jalanan  agar mereka terampil 

dan mandiri dalam menuju kedewasaan nantinya, hal yang terpenting lainya 

adalah dengan memberikan pembinaan terhadap keluarga anak jalanan 

tersebut. Jika karena kondisi ekonomi keluarga tesebut yang kurang 

mendukung menjadi faktor anak jalanan turun ke jalanan untuk membantu 

orang tuanya, maka pembinaan yang harus dilakukan adalah dengan 

pemberdayaan ekonomi keluarga yang yang menciptakan kemandirian serta, 

sehingga akhirnya dengan berbagai progran pembinaan yang diberikan, baik 

kepada si anak maupun kepada keluarganya agar tidak kembali ke jalanan. 
                                                        
3Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  Pasal 4  
4http://www.tempointeractive.com/hg/nusa/jawamadura/2007/08/09/brk,20070809-105258,id.html 
diakses pada tanggal 9 November 2013 
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Berdasarkan fenomena yang ada maka penulis tertarik untuk melakukan 

riset ilmiah (Skripsi) tentang perlindungan terhadap anak-anak jalanan dengan 

judul “Kebijakan Pemerintah Kota Malang Dalam Perlindungan Dan 

Pemberdayaan Anak Jalanan (Studi di Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial 

Kota Malang) ”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian dalam latar belakang permasalahan di atas, maka 

terdapat beberapa permasalahan penting yang patut dilakukan kajian mendalam 

dan tindakan-tindakan riil untuk mencari solusi dan memecahkan permasalahan 

yang ada, yaitu : 

1. Bagaimana kebijakan Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang 

Dalam Perlindungan dan Pemberdayaan  Anak Jalanan ? 

2. Apa sajakah faktor-faktor yang menghambat pihak Bidang Sosial pada 

Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial kota Malang dalam melakukan 

Perlindungan dan Pemberdayaan  terhadap anak jalanan di Kota Malang ? 

C. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tuuan 

penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui kebijakan Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota 

Malang Dalam Perlindungan dan Pemberdayaan  Anak Jalanan. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pihak Bidang Sosial 

pada Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial kota Malang dalam melakukan 

Perlindungan dan Pemberdayaan  terhadap anak jalanan di Kota Malang. 
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D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat Akademis : 

a. Sebagai sumbangan pemikiran serta wacana terkait dengan 

perlindungan anak jalanan dan sebagai pengembangan Ilmu 

Pemerintahan. 

b. Sebagai sumbangan bahan referensi bagi calon peneliti berikutnya yang 

mempelajari fenomena yang sama.  

2.  Manfaat Praktis : 

a) Bagi masyarakat sebagai pengetahuan mengenai pentingnya peranan  

Pemeritah sebagai pembuat kebijakan dalam melakukan perlindungan 

dan pembinaan untuk anak jalanan. 

b) Bagi pemerintah penelitian ini dapat menjadi bahan masukan mengenai 

model kebijakan yang sesuai bagi perlindungan dan pembinaan yang 

diberikan kepada anak jalanan. 

E. Definisi Konsep  Dan Ruang Lingkup 

1. Definisi Konsep   

a. Kebijakan 

Menurut Friedrich menyatakan bahwa kebijakan merupakan suatu 

tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, 

kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan adanya 

hambatan- hambatan tertentu dalam mencapai tujuan atau mewujudkan 

sebuah sasaran yang diinginkan.5 

                                                        
5 Joko Widodo.2006.Analis Kebijakan Publik.Bayu Media. Malang,Hal 25 



8 
 

 
 

b. Pemerintah Kota Malang  

Pemerintahan Kota Malang merupakan bagian dari sistem 

penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, yang menganut 

sistem desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi dalam 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas 

otonomi dan menjalankan otonomi seluas-luasnya serta tugas 

pembantuan di Kota Malang. Pemerintahan Kota Malang dipimpin 

oleh seorang wali kota, yang dipilih secara demokratis berdasarkan 

UUD 1945, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Malang 

terdiri atas pemerintah Kota Malang dan DPRD Kota Malang. 

c. Perlindungan dan Pemberdayaan Anak 

Perlindungan dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti: tempat 

berlindung, hal (perbuatan) melindungi. Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah 

Tangga, perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk 

memberikan rasa aman bagi korban yang dilakukan oleh pihak 

keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan 

atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan 

pengadilan. 

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan 
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martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi6. 

d. Anak Jalanan 

Anak jalanan adalah anak yang tinggal bersama orang tuanya dan 

senantiasa pulang setiap hari dan anak yang melakukan kegiatan 

ekonomi dan tinggal di jalanan namun masih mempertahankan 

hubungan dengan keluarga dengan cara pulang baik secara berkala 

ataupun dengan jadwal yang tidak tertentu. Children of the street adalah 

anak yang menghabiskan seluruh atau sebagian besar waktunya 

dijalanan yang tidak mempunyai hubungan dengan orang tuanya atau 

keluarga lagi. Children in the street atau children from families of the 

street adalah anak yang menghabiskan seluruh waktunya di jalanan dari 

keluarga yang hidup di jalanan.7 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

a. Kebijakan Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial kota Malang 

DalamPerlindungan dan Pemberdayaan Anak Jalanan, dilihat dari:  

1. Bentuk kebijakan 

2. Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan 

3. Hasil dari Proses Perlindungan dan Pemberdayaan 

b. Faktor-faktor yang menjadi menghambat pihak Bidang Sosial pada 

Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial kota Malang dalam melakukan 

Perlindungan terhadap anak jalanan di Kota Malang. 

                                                        
6Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  Pasal 1 
7Henny.2007.Ranperda Gepeng Sapu Anak Jalanan.Medan .YJP Bandung.Hal 40 



10 
 

 
 

1. Faktor internal 

a) Kurangnya perhatian dari pihak pemerintah terkait dengan 

anak jalanan. 

b) Belum terjadi kerjasama yang baik antara pemerintah dengan 

anak jalanan.  

2. Faktor eksternal 

Kurangnya minat anak jalanan terhadap program atau kebijakan 

yang telah diberikan pemerintah. 

F. Metode Penelitian 

Yaitu menguraikan metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti, mulai 

dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, subyek 

penelitian, lokasi penelitian, analisis data, dan validasi data. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dihadapkan pada masalah yang hendak diteliti. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif merupakan suatu bentuk penelitian yang berdasarkan 

atas gambaran-gambaran realitas yang terjadi atau data yang diperoleh dari 

suatu penelitian untuk menjawab permasalahan peneliti8. Dengan 

demikian peneliti berusaha mencari atau menggalih data sebagai bahan 

untuk medeskripsikan secara tepat tentang kebijakan Dinas 

Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang dalam perlindungan dan 

pemberdayaan anak jalanan. 

                                                        
8 Natzir M, 1998, Metode Penelitian, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal-41 
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2. Sumber Data 

Sumber data merupakan sumber informasi yang digunakan sebagai 

pokok kajian dalam melakukan penelitian. Data tersebut harus digali dari 

sumber-sumber yaang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk 

memperoleh hasil yang baik. Dalam penelitian ini sumber data yang 

digunakan oleh peneliti adalah: 

a. Data Primer 

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti 

langsung dari sumbernya9. Dengan demikian  peneliti berhadapan 

langsung dengan wawancara pada sumber yang tepat untuk 

mendapatkan data dari lokasi penelitian dan nara sumber yang dapat 

dipercaya tanpa adanya perantara secara lengkap dari nara sumber yang 

mempunyai andil besar dan dianggap mampu dalam memberikan 

informasi secara lengkap dan terpercaya karena peneliti berhadapan 

langsung dengan sumber yang tepat. 

b. Data Sekunder 

Data skunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain jadi 

dalam hal ini peneliti tidak langsung memperoleh data dari sumbernya, 

peneliti hanya sebagai pemakai data10. Diperoleh dalam bentuk yang 

sudah jadi atau sudah diolah oleh instansi, kantor atau lembaga lain 

yang sesuai dengan bidangnya. Dimana data tersebut bisa berbentuk 

                                                        
9 Hermawan Warsito , 1995, Pengantar Metode Penlitian, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 
Hal. 69 
10 Moeleong Lexy, 2002, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 
Bandun, Hal112 
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buku-buku ilmiah, dokumen-dokumen resmi yang di dapat di kantor 

Dinas Ketenagakerjjan dan sosial,  koran-koran lokal, maupun dari 

internet atau televisi, dan perundang-undangan yang berhubungan dan 

berkaitan erat dengan penelitian ini.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti 

dengan responden. Dalam pengambilan data disini biasanya juga 

diikuti dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman 

wawancara. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi-

informasi dari nara sumber. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang disusun secara terperinci 

atau jelasnya mengunakan draf pertanyaan dengan pihak yang dapat 

memberikan penjelasan yang berkaitan dengan peneliti yang akan di 

teliti. Dengan maksud wawancara yang dilakukan peneliti akan tetap 

dalam lingkup peneliti, dan tidak meluas pada masalah-masalah lain. 11 

b. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti 

mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan12. Observasi 

yaitu dimana peneliti mengumpulkan data dengan  mencatat informasi 

sebagaimana yang mereka saksikan secara langsung dengan melihat, 

                                                        
11Gulo, W, 2002,  Metodologi Penelitian,  Grasindo, Jakarta, Hal-118 
12Ibid, Hal-116 
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mendengar, yang kemudian dicatat secara seobyektif mungkin, maka 

penelitian ini menggunakan observasi terstruktur yaitu observasi yang 

dirancang secara sistematis, tentang apa yang diamati, kapan dan 

dimana tempatnya. Data yang diperoleh deri observasi adalah data 

untuk mengetahui kebijakan Dinas ketenagakerjaan dan sosial Kota 

Malang dalam perlindungan dan pemberdayaan anak jalanan. 

c. Dokumentasi 

Teknik ini dilaksanakan dengan melakukan pencatatan terhadap 

berbagai dokumen-dokumen resmi, laporan-laporan, peraturan-

peratuaran maupun arsip-arsip yang tersedia di kantor Dinas 

Ketenagakerjaan dan Sosial dengan tujuan mendapatkan bagian yang 

menunjang secara teoritis terhadap data penelitian13. 

4. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah seseorang atau lebih yang dipilih dengan 

sengaja sehingga nara sumber data dapat terkumpul, karena dianggap 

menguasai bidang yang berhubungan dengan sasaran penelitian14. 

Subyek penelitian ini berkaitan dengan sumber-sumber informasi di 

dapatkan oleh peneliti saat dilakukannya penelitian yang berupa orang-

orang dan bisa memberikan data informasi secara lengakap mengenai 

permasalahan yang terjadi pada pusat penelitian. Dalam penelitian ini, 

yang menjadi subyek penelitian adalah: 

 

                                                        
13Surahmad  Winarya, 1993, Pengantar Penelitian Ilmiah, Bandung, Hal-71 
14 Arikunto Suharsimi, 2002 , Prosedur Penelitian, Rineke Cipta, Jakarta, Hal-138 
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a. Kepala Dinas Sosial Kota Malang. 

b. Peksos Dinas Sosial Kota Malang 

c. 2 anak jalanan di Kota Malang 

5. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah letak dimana penelitian akan dilaksanakan 

untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan berkaitan dengan 

permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, lokasi yang diambil adalah 

adalah area Alun-alun Kota Malang dan Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial 

Kota Malang beralamat di Jl. Sulfat Nomor 12 Kota Malang. 

6. Analisis Data 

Metode analisa data dengan menggunakan metode kualitatif, prosedur 

analisa data penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu berupa 

kata-kata tertulisatau lisan dari orang-orangperilaku yang dapat diamati 

dengan tujuan untukmeproleh data yang lebih akurat ataupun lebih 

meyakinkan terhadap gejala atau peristiwa sehingga membuat suatu 

kesimpulan. 

a. Reduksi data, dimana peneliti merangkum hal-hal yang penting agar 

bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti 

untuk mengumpulkan data selanjutnya. 

b. Penyajian data, dimana peneliti menyajikan data-data yang telah 

diperoleh dari proses pengumpulan data. 
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c. Menarik kesimpulan, yakni adanya kesimpulan yang menjadi titik 

temu dari data-data yang terkumpul agar bisa menemukan jawaban 

dalam penelitian tersebut.  

Hal ini dapat digambarkan mengenai alur model penelitian yang lebih 

dikenal dengan model interaktif seperti dibawah ini: 

GAMBAR 1 
Model Interaktif Analisis Data 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Analisis Data Kualitatif, UI-Pers Jakarta 

 
7. Validasi Data 

Validitas data merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi 

pada obyek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. 

Dengan demikian data yang valid adalah data “ yang tidak berbeda” antar 

data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi 

pada obyek obyek penelitian15. Untuk menguji validitas data yang 

dikumpulkan, peneliti akan melakukan: pertama, teknik trianggulasi yaitu 

teknik pemeriksaan keabsahan data dimana peneliti mengecek data yang 

diperoleh dari wawancara, observasi maupun dokumentasi. 
                                                        
15Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D, ALFABETA, Bandung, 
Hal-267 

Pengumpulan Data 

Penyajian / Data Display  

Reduksi Data 

Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi 


