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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada awalnya tujuan Pemerintahan Republik Indonesia melaksanakan 

progam KB adalah untuk menekan angka kelahiran yang begitu tinggi. Kemudian  

progam ini berkembang ke arah mencegah  kematian dan mengatur jarak 

kelahiran anak, perawatan kesehatan ibu dan anak, pendidikan  keluarga, 

pendapatan keluarga, dan kesejahteraan keluarga. KB kini menjadi suatu 

kebutuhan keluarga bukan saja untuk merencanakan dan menunda kelahiran, 

tetapi lebih terarah pada perbaikan kualitas hidup. Bukan saja di daerah perkotaan 

tapi di pedeaanpun kebutuhan KB mulai terasa penting bagi keluarga mereka.  

Pelopor gerakan Keluarga Berencana (KB) di Indonesia adalah 

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) yang didirikan di Jakarta 

tanggal 23 Desember 1957 dan diikuti sebagai badan hukum oleh Departemen 

kesehatan tahun 1967 yang bergerak secara silent operation.
1
 

Dalam rangka membantu masyarakat yang memerlukan bantuan secara 

sukarela. Usaha Keluarga Berencana (KB) terus meningkat terutama setelah 

pidato pemimpin negara pada tanggal 16 Agustus 1967
2
 dimana Gerakan 

Keluarga Berencana (KB) di Indonesia memasuki era peralihan, jika selama orde 

lama, program gerakan Keluarga Berencana (KB) dilakukan oleh sekelompok 

tenaga sukarela yang beroperasi secara diam – diam karena pimpinan negara pada 

waktu itu anti kepada KB (Keluarga Berencana), maka dalam masa orde baru 

gerakan KB (Keluarga Berencana) diakui dan dimasukkan dalam program 

pemerintah. 

Struktur organisasi program gerakan Keluarga Berencana (KB) juga 

mengalami perubahan tanggal 17 Oktober 1968 didirikan LKBN (Lembaga 

Keluarga Berencana Nasional) sebagai semi Pemerintah, kemudian pada tahun 

                                                             
1 Riza Nur Zaman 2012 dalam sejarah keluarga berencana  pada 

http://rizanurzaman.blogspot.com/2012/11/sejarah-keluarga-berencana.html diakses 07-juni-2013 pukul : 

15:11  
2 Ibid  
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1970 lembaga ini diganti menjadi BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga 

Berencana Nasional ) yang merupakan badan resmi pemerintah dan departemen 

dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan program Keluarga Berencana 

(KB) di Indonesia, mewujudkan dihayatinya NKKBS (Norma Keluarga Kecil 

Bahagia Sejahtera).
3
  

Kelurga Berencana adalah suatu usaha untuk menjarangkan atau 

merencanakan jumlah anak dan jarak kehamilan dengan memakai kontrasepsi.
4
 

Keluarga Berencana menurut WHO (World Health Organization) Expert 

Committee 1970 adalah tindakan membantu individu atau pasangan suami istri 

untuk : 

1. Menghindari kelahiran yang tidak diinginkan. 

2. Mendapat kelahiran yang memang diinginkan. 

3. Mengatur interval diantara kehamilan. 

4. Mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungannya dengan umur 

suami istri. 

5. Menentukan jumlah anak dalam keluarga.
5
 

 Dinamika perjalanan program KB nasional terus berlanjut. Sejak tahun 

1992 program KB nasional telah dipayungi Undang-Undang (UU) RI Nomor 10 

Tahun 1992 
6
 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 

Sejahtera.UU Nomor 10 Tahun 1992 
7
 telah diamandemen atas inisiatif Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjadi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 

tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang 

disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada29 Oktober 2009.UU 

Nomor 52 Tahun 2009 
8
mengamanatkan pembentukan Badan Kependudukan dan 

                                                             
3Mochtar, Rustam, 1998.dalam Sejarah Keluarga Berencana 

http://rizanurzaman.blogspot.com/2012/11/sejarah-keluarga-berencana.html di akses 07-juni-2013 pukul ; 

15:11 
4 ibid 
5Hartono, hanafi,2004. Dalam Seajarah Keluarga Berencana 

http://rizanurzaman.blogspot.com/2012/11/sejarah-keluarga-berencana.html di akses 07-juni-2013 pukul : 

15:11 
6Uuf,2011.pada,http://uuf-sbsi.blogspot.com/2011/08/undang-undang-no-10-tahun-1992-tentang.html diakses 
20-juni-2013 pukul 15:10 
7 http://www.menkokesra.go.id/content/di akses pada tanggal 10-04-2013 pukul 10:15 wib 
8 Evaluasi keluarga berencana nasional kota malang tahun  2012, kantor BKBPM jl.ki Ageng Gribig no.5 

Malang. 
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Keluarga Berencana, yang bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan 

menyelenggarakan keluarga berencana.  

 Dengan demikian, lembaga baru ini mempunyai tanggung jawab yang 

lebih besar dari sebelumnya karena kini selain menyelenggarakan KB juga 

melaksanakan pengendalian penduduk. Sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 52 

Tahun 2009 
9
, organisasi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional telah 

direstrukturisasi menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN) melalui penetapan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 62 Tahun 

2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional pada 13 

Oktober 2010.
10

 

 Dengan progam kependudukan dan keluarga berencana diharapkan dapat 

mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga yang berkualitas, 

pemerintah menetapkan kebijakan membantu calon atau pasangan suami istri 

dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara 

bertanggungjawab tentang ; usia ideal perkawinan, usia ideal untuk melahirkan, 

jumlah ideal anak, jarak ideal kelahiran anak, dan penyuluhan kesehatan 

reproduksi.
11

 

 Kebijakan keluarga berencana tersebut dilakukan dengan cara 

komunikasi,informasi, dan edukasi (KIE) yang baik melalui upaya peningkatan 

keterpaduan dan peran serta masyarakat, pembinaan kelurga pengaturan 

kehamilan dengan memperhatikan agama, kondisi dan perkembangan sosial, 

ekonomi, dan budaya serta tata nilai hidup dalam masyarakat.
12

 Dalam RPJM 

2010-2014 disebutkan bahwa progam KB nasional merupakan rangkaian 

pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas sebagai langkah 

penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan ini diarahkan 

sebagai upanya pengendalian kuantitas penduduk dengan perencanaan dan jumlah 

anggota keluarga melalui Keluarga Berencana, serta pengembangan dan 

                                                             
9 Ibid  
10 http://www.menkokesra.go.id/content/di akses pada tanggal 10-04-2013 pukul 10:15 wib 

 
11 ibid 
12Evaluasi pelaksanaan progam kelurga berencana nasional kota malang tahun 2012, kantor BKBPM jl.ki 

Ageng Gribig no.5 Malang 
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peningkatan kualitas penduduk melalui progam peningkatan ketahanan dan 

kualitas keluarga.  

 Keluarga Berencana atau disingkat KB merupakan program yang ada di 

hampir setiap Negara berkembang, termasuk Indonesia, program ini bertujuan 

untuk mengontrol jumlah  penduduk dengan mengurangi jumlah anak yang 

dilahirkan oleh perempuan usia 15- 49 tahun, yang kemudian disebut dengan 

angka kelahiran total atau total fertility rate (TFR). dengan pengaturan jumlah 

anak tersebut diharapkan keluarga yang mengikuti program ini dapat 

meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan mereka. Terdapat banyak alat 

kontrasepsi seperti Pil, Iud, Kondom, Mop, Suntik, Spiral dan lain sebagainya. 

Terdapat 2 (dua) alat kontrasepsi pria yaitu : MOP dan KONDOM.  

 Pada wilayah Kota Malang pada umumnya terdapat tempat sarana untuk 

melakukan pemasangan alat kontrasepsi dalam progam keluarga berencana yaitu : 

Tabel 1.1 

NO URAIAN KDKD KLOJEN BL LWWR SUKUN JUML

AH 

1 Rumah 

Sakit 

3 5 0 3 1 12 

2 RUmah 

bersalin 

8 8 7 3 2 28 

3 Puskesmas 3 3 3 3 3 15 

4 Pustu 9 2 5 7 10 33 

5 Poliklinik 4 2 6 1 3 16 

6 Apotik 23 25 8 33 10 99 

7 Toko obat 1 3 0 0 1 5 

8 DBS 15 2 2 26 4 49 

9 BPS 23 13 20 19 30 105 

Sumber : Rek. Kab. k/0/Dal  
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        Berdasarkan hasil evaluasi progam keluarga berencana nasional kota malang 

tahun 2013.
13

  Partisipasi pria untuk mengikuti program KB dalam penggunaan 

alat kontrasepsi di kota malang masih jauh lebih rendah. Dengan jumlah PPM 

peserta kelurga berencana baru metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) di 

kota malang tahun 2013 sebanyak 18.195 peserta, sedangkan hasil pencapaian 

berdasarkan lapangan bulanan (k/11/KB II) sampai dengan bulan Desember 2013 

sebesar 16,110 atau 88,54 % dari PPM sebesar 18,195. untuk mendukung fakta 

dari pada rendahnya partisipasi pria dalam berKB dapat dilihat dari hasil data 

peserta dari semua metode KB pria dan KB perempuan dalam pencapaian mix 

kontrasepsi di Kota Malang sampai dengan akhir bulan Desember.  

Table 1.1 

Pencapaian peserta KB Baru Semua Metode Per Mix Kontrasepsi Kota Malang 

sampai dengan Bulan Desember 2013.    

 

                                                             
13

 Evaluasi keluarga berencana nasional kota malang tahun  2013, kantor BKBPM jl.kiageng gribig no.5 

malang. 

 

Kecamata

n 
PPM 

Pencapaian MIX Kontrasepsi Semua Metode 

JML 
Presentas

e IUD MOW MOP IMPL 
KD

M 
STK PIL 

Kedung 

Kandang 

4.53

6 

209 9 0 94 17 1.37

5 

163 1.867 41,15% 

Klojen 2.11

5 

3.19

9 

698 9 460 182 2.11

6 

387 7.051 333,38% 

Blimbing 4.21

0 

321 116 15 39 59 401 61 1.012 24,03% 

Lowokwar

u 

3.01

5 

322  40 

 

2 48 28 1.17

8 

168 1.786 59,23% 

Sukun 4.31

9 

329 46 4 135 23 1.68

6 

469 2.692 62,32% 

Kota 

Malang 

18.1

95 

4.79

4 

1.038 36 819 339 7.71

3 

1.37

1 

16.11

0 

88,54% 
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Sumber : buku evaluasi progam keluarga berencana nasional Kota Malang tahun 

2013 kantor BKBPM Jl. ki ageng gribig no.5 malang. 

       Peserta KB pria masih rendah dengan KB MOP 36 peserta yang jauh lebih 

rendah dari jumlah peserta KB KONDOM sejumlah 339 peserta di Kota Malang. 

Pada Wilayah Kecamatan Kedung kandang Kota Malang memang masih jauh 

lebih rendah dengan progam KB MOP yang terbilang angka peserta KB pria 

masih rendah sekali dibandingkan dengan progam KB KONDOM yang masih di 

atas rata-rata dari peserta KB pria. 

      Partisipasi pria dalam berKB yang masih rendah salah satunya bisa di 

sebabkan kurangnya promosi atau sosialiasi tentang KB pria dikarenakan 

kebijakan KB di Indonesia yang masih berfokus pada pencapaian target peserta 

KB perempuan. Pendapat atau kesimpulan dari para perempuan juga bias 

menyebabkan pria untuk melakukan pemakaian alat kontrasepsi dengan berbagai 

alasan yang kuat. Perempuan masih tetap menjadi sasaran utama sosialisasi 

program KB dengan harapan istri yang akan mengkomunikasikan dan 

menegosiasikan pemakaian alat kontrasepsi (alkon) kepada suaminya. Hal ini 

tentunya menjadi tidak sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan 

peran serta pria dan kesetaraan gender dalam konteks keluarga berencana karena 

tidak secara serius menjadikan pria sebagai target sasaran program KB. meskipun 

telah ada ratifikasi terhadap kebijakan program KB dengan mendorong 

peningkatan alat kontrasepsi pria dan tidak menitikberatkan isu kesehatan 

reproduksi hanya pada pemerintah, upaya untuk meningkatkan jumlah peserta KB 

pria masih cukup berat. Hasil Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia 2007 

menunjukkan partisipasi pria untuk mengikuti KB masih rendah. Persentase 

tertinggi pemakaian kondom hanya mencapai 1,3 %, sedangkan vasektomi belum 

pernah mencapai 1 % sejak 1991. Dari presentase di atas menjadi sebuah 

tantangan bagi pemerintah dalam mengendalikan laju pertambahan penduduk. 

       Masyarakat Indonesia menjadi faktor penyebab rendahnya kesadaran pria 

untuk berperan mensukseskan progam KB dalam perspektif kebijakan pemerintah. 

Karena yang peneliti ketahui bahwa persepsi masyarakat di Kota Malang dan 

sekitarnya bahwa KB adalah tanggumgjawab istri. Selain itu, pemakaian alat 

kontrasepsi kondom juga mengurangi kenyamanan saat melakukan hubungan 
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seksual dengan pasangan dibanding jenis-jenis alat kontrasepsi perempuan yang 

ada. Sementara metode vasektomi masih dipersepsikan sebagai bentuk 

pengkebirian dan akan mengurangi kekuatan pria. Pandangan yang salah tentang 

vasektomi ini telah melahirkan stigma terhadap akseptor yang dianggap oleh 

masyarakat sekitar sebagai pria takut isteri. Kekhawatiran juga muncul dari 

perempuan yang beranggapan dengan vasektomi justuru akan meningkatkan 

peluang suami untuk tidak setia pada pasangan karena tidak meninggalkan jejak.  

       Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu 

diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, 

diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep 

suatu implementasi kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk 

menganalisis sebuah implementasi kebijakan, namun kali ini yang saya jelaskan  

adalah model implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III. Edward 

melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana 

terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi 

kebijakan.
14

 faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan adalah 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi 

kebijakan yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur 

birokrasi.
15

  

       Implementasi kebijakan akan berhasil jika yang pertama, Isi atau content 

kebijakan. kebijakan tersebut baik dari sisi content setidaknya mempunyai sifat-

sifat sebagai berikut: jelas, tidak distorsif, didukung oleh dasar teori yang teruji, 

mudah dikomunikasikan ke kelompok target, didukung oleh sumberdaya baik 

manusia maupun finansial yang baik. 

        Yang kedua, implementator dan kelompok target. Pelakasanaan kebijakan 

publik tergantung pada badan pelaksana kebijakan publik tersebut. Implementator 

harus mempunyai kapabilitas, kompetensi, komitmen dan konsistensi untuk 

                                                             
14 Widodo 2012,dalam implementasi kebijakan pada http://arenakami.blogspot.com/2012/06/implementasi-

kebijakan-george-edward.html di akses pada tanggal 24-juli-2013 pukul 18:46 
15

 Ibid   
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melaksanakan sebuah kebijakan sesuai dengan arahan dari penentu kebijakan 

(policy makers), selain itu, kelompok target yang terdidik dan relatif homogen 

akan lebih mudah menerima sebuah kebijakan dari pada kelompok yang tertutup, 

tradisional dan heterogen. 

       Yang ketiga,Lingkungan. Keadaan sosial-ekonomi, politik, dukungan publik 

maupun kultur populasi tempat sebuah kebijakan diimplementasikan juga akan 

mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Kondisi sosial-ekonomi sebuah 

masyarakat yang maju, sistem politik yang stabil dan demokratis, dukungan baik 

dari konstituen maupun elit penguasa, dan budaya keseharian masyarakat yang 

mendukung akan mempermudah implementasi sebuah kebijakan. 

        Berdasarkan deskripsi permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka 

penelitian ini akan meneliti secara mendalam implementasi kebijakan keluarga 

berencana, dengan judul : implementasi kebijakan progam keluarga berencana 

studi partisipasi pria dalam penggunaan alat kontrasepsi di Kecamatan Kedung 

kandang Kota Malang. Penelitian ini di dasarkan pada pengalaman dan data awal 

yang di dapat di lapangan  sehubungan dengan kendala yang di rasakan selama 

implementasi kebijakan berlangsung. Di samping itu yang menjadi pertimbangan 

peneliti adalah bahwa penelitian ini masih berada pada kajian ilmu sosial 

khususnya pemerintahan. 

B. RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka 

peneliti hanya memfokuskan implementasi kebijakan progam keluarga berencana 

pada pemakaian alat kontrasepsi pria di Kecamatan Kedung kandang Kota 

Malang dengan rumusan masalah sebagai berikut : 

 Bagaimana implementasi kebijakan progam keluarga berencana terhadap 

partisipasi pria dalam penggunaan alat kontrasepsi di Kecamatan Kedung kandang 

Kota Malang ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

 Di lakukannya suatu penelitian adalah untuk mencapai tujuan tujuan tertentu, 

begitu pula dengan penelitian ini. Penelitian ini di lakukan untuk mencapai tujuan 

sebagai berikut : 



9 

 

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan progam keluarga 

berencana terhadap partisipasi pria dalam penggunaan alat kontrasepsi. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pemerintah daerah dalam menyikapi pemakaian 

alat kontrasepsi pria yang kurang efektif. 

3. Untuk mengetahui bagaimana komunikasi dalam memberikan penyuluhan 

keluarga berencana khususnya pada pemakaian alat kontrasepsi pria dilapangan 

oleh tenaga pelaksana. 

4. Untuk mengetahui apakah pemerintah membuka akses informasi dari berbagai 

media yang bias membuat masyarakat itu sendiri ragu-ragu dengan mengikuti 

progam keluarga berencana dalam penggunaan alat kontrasepsi pria. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat teoritis 

a. Sebagai bahan peningkatan ilmu pengetahuan tentang bagaimana implementasi 

kebijakan keluarga berencana khususnya pada partisipasi pria dalam 

penggunaan alat kontrasepsi di Kecamatan Kedung kandang Kota malang. 

b. Sebagai bahan informasi dalam rangka menambah wawasan dan kesadaran 

pada diri masing-masing dalam sebuah keluarga untuk mengikuti hidup dengan 

pola sehat dalam progam keluarga berencana khususnya peningkatan dalam 

kesertaan KB pria . 

c. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan  khususnya bagi 

pengembangan ilmu kebijakan publik dan ilmu kesehatan sebagai satu 

penerapan konsep dan teori yang berhubungan dengan analisis kebijakan 

publik. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi penulis 

 Penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan informasi mengenai 

implementasi kebijakan progam kelurga berencana khususnya pada partisipassi 

pria dalam penggunaan alat kontrasepsi, sehingga dapat menambah wawasan 

pengetahuan serta pemahaman dalam progam keluarga berencana pada alat 

kontrasepsi pria dan upanya pihak pelaksana penyuluhan di lapangan dalam 

meningkatkan kesertaan KB pria di Kelurahan Kedung kandang Kota Malang. 

Nantinya dapat dijadikan bekal bagi penulis untuk menerapkan hidup dan pola 
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pikir yang sehat dengan berkeluarga mengikuti progam keluarga berencana dan 

meningkatkan wawasan masyarakat sekitar untuk berpartisipasi dalam pemaikaian 

alat kontrasepsi pria. karena para (suami) sekarang yang di ketahui yang berKB 

adalah wanita (istri). 

b. Bagi masyarakat 

 Memberikan informasi dan wawasan serta pengetahuan yang bisa dijadikan 

dalam menentukan sebuah keluarga yang harmonis dengan tetap menjaga atau 

memprogam jumlah anak dengan mengikuti progam keluarga berencana 

khususnya pada pemakaian alat kontrasepsi pria dengan tetap mengikuti pola 

hidup sehat. Dapat memberikan sebuah pengalaman dari orang sekitar dari 

dampak positifnya kesertaan KB pria dengan meyakinkan para suami(pria) 

tersebut untuk tidak ada keraguan dalam mengikuti progam keluarga terhadap 

pemakaian alat kontrasepsi pria tersebut dan juga bermanfaat bagi kehidupan 

masyarakat yang sudah berumah tangga. 

c. Bagi puskesmas dan rumah sakit 

 Sebagai bahan masukan bagi pemberi pelayanan terutama pelayanan KB untuk 

lebih memberikan pelayanan kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan akseptor 

dengan meningkatkan kualitas pelayanan. 

 

E. DEFINISI KONSEPTUAL 

1.  Implementasi kebijakan 

       Impelentasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang 

sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan 

setelah perencanaaan sudah dianggap fix.
16

 

       Sedangkan Kebijakan adalah”keputusan tetap” yang dicirikan oleh 

konsistensi dan pengulangan (repetitiveness) tingkah-laku dari mereka yang 

membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.
17

Terdapat beberapa 

konsep mengenai implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh beberapa ahli. 

                                                             
16 Muhammad albar dalam artikel serbaguna, http://el-kawaqi.blogspot.com/2012/12 pengertian-

implementasi-menurut-para.html di akses 07-juni-2013 pukul 14:54 
17

Berman, hal 121, emphasis added.dalam o. Jones, charles, pengantar kebijakan publik (public policy), 

jakarta: rajawali, 1991.  
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Secara Etimologis, implementasi menurut kamus Webster yang dikutib oleh 

Solichin Abdul Wahab adalah sebagai berikut: 

 Konsep implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu to implement. Dalam 

kamus besarwebster, to implement (mengimplementasikan) beratito providethe 

means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to 

give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap 

sesuatu).
18

Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga 

menurut Van Meter dan Van Horn bahwa Implementasi adalah “tindakan-

tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau 

kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya 

tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”
19

 

  Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan para ahli di atas, disimpulkan 

bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh 

pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai 

dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri. 

2. Kebijakan Publik 

       kata kebijakan sering di gunakan dan dipertukarkan maknanya dengan tujuan, 

progam, keputusan, hukum, proposal, patokan, dan maksud besar tertentu. 

didalam percakapan sehari-hari antara para pembuat keputusan dan rekan-

rekannya pergantian makna semacam ini bukanlah masalah.  

Acuan yang bersifat umum tidak dimiliki oleh studi proses kebijakan ini tetapi 

sebuah definisi di perlukan untuk menolong peminat menentukan apa yang 

hendak di cari dalam “kebijakan”. Saya memilih definisi yang diajukan oleh 

Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt : Kebijakan adalah “keputusan tetap” yang 

dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (repetitivenes) tingkah-laku dari 

mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.
20

 

       Definisi ini menimbulkan beberapa pertanyaan atau masalah bagi kita untuk 

menilai berapa lama sebuah keputuan dapat bertahan atau hal apakah yang 

                                                             
18Webster/wahab/2006/hal.64/http://arenakami.blogspot.com/2012/06/implementasi-kebijakan-george-

edward.html 
19Vanmeter/vanhorn/wahab/2006/hal65/http://arenakami.blogspot.com/2012/06/implementasi-kebijakan-

george-edward.html 
20 Berman, hlm 121, Emphasis added. Dalam buku Jones Charles O “kebijakan publik” jakarta rajawali, hal 

47, 1991. 



12 

 

membentuk konsistensi dan pengulangan tingkah-laku yang dimaksud serta siapa 

yang sebenarnya menentukan jumlah pembuat kebijakan dan pematuh kebijakan 

tersebut.  

3. Progam Keluarga Berencana 

       Program KeluargaBerencana (KB) adalah salah satu usaha untuk mencapai 

kesejahteraan keluarga. Keluarga berencana (disingkat KB) adalah gerakan untuk 

membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Itu 

bermakna adalah perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa 

dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran 

seperti kondom, spiral, IUD, suntikan, vasektomi (mop), tubektomi dan sebagainya. 

Jumlah anak dalam sebuah keluarga yang dianggap ideal adalah dua. Gerakan ini 

mulai dicanangkan pada tahun akhir 1970-an. 

       Tujuan umum dari keluarga berencana adalah Meningkatkan kesejahteraan 

ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia 

Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan 

mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan 

penduduk. 

4. Partisipasi Pria dalam Berkontrasepsi 

 Pria mempunyai kecenderungan dalam berkontrasepsi di dunia dan di 

Indonesia. Pria telah mengikuti Program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia 

sejak dahulu. Medis operasi pria dan kondom telah dikenal berabad-abad lalu, 

tetapi sejak ditemukan kontrasepsi wanita, program KB pada pria seakan 

diabaikan. Keikutsertaan pria dalam ber-KB di Indonesia masih sangat rendah jika 

dibandingkan dengan Bangladesh, Pakistan, dan Nepal.
21

 keikutsertaan pria dalam 

ber-KB meliputi keterpaparan media massa dan kontak informasi KB melalui 

media massa.  

 Pemerintah Indonesia telah mulai melaksanakan pembangunan yang 

berorientasi pada kesetaraan dan keadilan jender, namun masalah utama yang di 

hadapi saat ini adalah rendahnya partisipasi pria dalam melaksanakan program 

                                                             
21 Desy hiryani,06-mei-2013 dalam keikutsertaan pria dalam progam keluarga berencana di 
indonesia, http://jurnalkesmas.org/berita-407-keikutsertaan-pria-dalam-program-keluarga-berencana-di-

indonesia.html. diakses pada tanggal 15-juli-2013 pukul 12:36  
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KB dan kesehatan reproduksi. Partisipasi pria baik dalam praktek KB maupun 

dalam pemeliharaan kesehatan ibu dan anak termasuk pencegahan kematian 

maternal hingga saat ini masih rendah. Sedangkan faktor lain yang menyebabkan 

rendahnya kesertaan pria dalam ber-KB adalah faktor psikologis dimana 

masyarakat masih berpandangan bahwa vasektomi akan mengurangi kejantanan 

laki-laki. Selama 30 tahun program KB, telah berhasil menanamkan norma 

keluarga kecil bahagia sejahtera pada masyarakat dan secara kuantitatif rata-rata 

jumlah anak yang dimiliki masing-masing keluarga semakin sedikit, serta angka 

kematian ibu dan bayi mengalami penurunan yang signifikan. 

 Masalah utama yang dihadapi saat ini diantaranya adalah rendahnya partisipasi 

saat ini, diantaranya adalah rendahnya partisipasi pria dalam pelaksanaan program 

KB dan kesehatan reproduksi serta dalam pemeliharaan kesehatan ibu dan anak 

termasuk pencegahan kematian ibu hamil dan melahirkan. 

 Peningkatan partisipasi pria dalam KB dan kesehatan reproduksi merupakan 

bagian dari pelaksanaan hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi. 

Peningkatan partisipasi pria diharapkan akan mampu mendukung peningkatan 

kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.  

Secara umum, partisipasi dimaknai sebagai kapasitas seseorang dalam upaya-

upaya yang menentukan bagi kualitas hidup yang dijalaninya. Adjid (1985), 

mengartikan partisipasi sebagai kemampuan masyarakat untuk bertindak dalam 

keberhasilan (keterpaduan) yang teratur untuk menanggapi kondisi 

lingkungan.
22

 sehingga masyarakat tersebut dapat bertindak sesuai dengan 

logika yang dikandung oleh kondisi lingkungan tersebut. Menurut Cohen dan 

Uphoff (1977), pengertian partisipasi adalah peran serta masyarakat dalam 

proses pelaksanaan, pemanfaatan hasil, perencanaan dan pengambilan 

keputusan.
23

 

 Partisipasi itu menjadi baik dalam bidang-bidang fisik maupun bidang mental 

serta penentuan kebijaksanaan. Jadi dari beberapa pengertian di atas, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi 

serta fisik peserta dalam memberikan respon terhadap kegiatan yang 

                                                             
22 Mas sugeng 12 maret 2012, http://anvinaayunita.blogspot.com/2012/03/pengertian-partisipasi.html di akses 

pada tanggal 07-juni-2013 pukul 14:43 
23 Ibid  

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mental&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Emosi
http://id.wikipedia.org/wiki/Respon
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melaksanakan dalam proses belajar mengajar serta mendukung pencapaian tujuan 

dan bertanggung jawab atas keterlibatannya. 

Partisipasi Pria Dalam Program KB 

1)     Peserta KB 

2)     Mendukung isteri dalam penggunaan kontrasepsi 

3)      Merencanakan jumlah anak bersama isteri. 

     Partisipasi masyarakat khususnya pria (laki-laki) bisa disimpulkan dari 

beberapa konsep yaitu  

1. Pengetahuan 

   Pengetahuan dari para pria (suami) bisa di simpulkan bahwa pria tahu 

tentang alat kontrasepsi dan tujuan penggunaan alat kontrasepsi tersebut karena 

pengetahuan yang mereka miliki dan mereka ketahui.  

2. Sikap 

   Sikap para pria yang masih mempunyai egoisme dari penggunaan alat 

kontrasepsi karena kebutuhan individu. Tidak memperdulikan kebutuhan istri 

dengan tetap bersikap individu. 

3. Perilaku  

   Perilaku para pria yaitu perilaku dimana pria (suami) tersebut sedang 

mengikuti progam KB. 

        Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang atau masyarakat untuk 

berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi 

adalah :  

1. Usia 

2. Jenis kelamin 

3. Pekerjaan atau penghasilan 

4.  “KB itu tidak hanya mempermasalahkan kontrasepsi, tapi untuk 

membangun kesadaran usia subur”dengan itu apa yang harus di bangun 

dalam menyadarkan masyarakat? 

5. “KB itu terkadang mendapat resistensi, karena kb itu membunuh benih, dari 

resistensi itu sendiri mempunyai kesimpualan yaitu bertabarakan dengan 

nilai” Apakah masyarakat bisa menerima resistensi tersebut? 

6. Dampak negatif dari pemasangan alat kontrasepsi 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bertanggung_jawab&action=edit&redlink=1
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7. Terbukanya akses informasi melalui berbagai media massa 

8. Perilaku hidup sehat?” Takut adanya papsmir pada masyarakat mendeteksi 

diri kemungkinan terjadinya kanker leher rahim”. 

9. ekonomi 

 

        Kontrasepsi bisa diartikan sebagai pencegahan kehamilan. Pencegahan 

bisa dilakukan dengan “menghambat”atau ”mengganggu” proses normal dari 

ovulasi (pelepasan sel telur dari indung telur wanita), fertilisasi (peleburan sel 

telur pria dan wanita), dan juga implantasi (penempelan hasil peleburan sel 

kelamin pria dan wanita di dalam rahim). Dari definisi kontrasepsi di atas, maka 

pengertian alat kontrasepsi bisa dijabarkan sebagai alat-alat yang digunakan 

sebagai pencegah kehamilan. Alat-alat ini mempunyai mekanisme „mengganggu‟ 

atau „menghambat‟, baik menggangu/menghambat proses normal saat ovulasi,  

fertilisasi,maupun implantasi.
24

 Terdapat dua alat kontrasepsi pada pria yaitu 

MOP (Medis Operasi Pria) atau vasektomi dan KONDOM. 

        Kontrasepsi dapat dilakukan dengan alat bantu maupun tanpa alat bantu. 

Metode kontrasepsi tanpa alat bantu disebut juga KB sistem kalender atau 

abstinesia. Cara KB dengan sistem kalender adalah mengatur kehamilan dengan 

tidak melakukan hubungan cekcual pada saat wanita dalam masa subur. Masa 

subur berkaitan dengan terjadinya siklus menstruasi atau datang bulan. Masa 

subur wanita adalah kurang lebih satu minggu sebelum menstruasi dan satu 

minggu sesudah menstruasi. Jenis kontrasepsi yang kedua adalah kontrasepsi 

dengan alat bantu. Dengan alat bantu kontrasepsi memungkinkan sperma dan sel 

telur tidak dapat bertemu walaupun terjadi ejakulasi di dalam pagina saat 

melakukan hubungan cekcual.
25

 Pemakaian alat kontrasepsi masih menuai pro dan 

kontra di kalangan masyarakat, terutama golongan agamawan. Namun saat ini 

masyarakat telah banyak memanfaatkan alat kontrasepsi untuk membantu 

mengatur kelahiran anak. 

5. DEFINISI OPERASIONAL 

                                                             
24 Ierlita,27 desember 2012,http://artikelduniawanita.com/pengertian-alat-kontrasepsi.html di akses pada 
tanggal 26-04-2013 pukul 08:01 

 
25Admin,11 mei 2012,http://ridwanaz.com/kesehatan/definisi-jenis-dan-contoh-alat-kontrasepsi-serta-

keuntungan-kekurangan/di akses pada tanggal 7-06-2013 pukul 14:08 
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1. Implementasi kebijakan progam keluarga berencana pada partisipasi pria     

dalam  penggunaan alat kontrasepsi di Kecamatan Kedung Kandang , Kota 

Malang. 

a. kebijakan KB dalam kontrasepsi pria 

b. pelaksana dan pelaksanaan Progam KB dalam Kontrasepsi Pria 

c. sasaran progam KB dalam Kontrasepsi Pria 

6. METODE PENELITIAN 

       Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara penelitian 

ilmu tentang alat-alat dalam suatu penelitian.
26

Oleh karena itu metode penelitian 

membahas tentang konsep teoritis berbagai metode, kelebihan dan kelemahan 

yangdalam suatu karya ilmiah. Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan metode 

yang akandigunakan dalam penelitian nantinya.
27

 Dalam penelitian ini, peneliti 

akan menggunakan dua metode yaitu: pertama,menggunakan "Library Research" 

yang mana metode dalam penelitian ini nantinya menggunakan teori-teori yang 

diambil dari buku literatur yang mendukung dan relevan dengan judul skripsi ini. 

Kedua, peneliti menggunakan penelitian lapangan yang sesuai dengan obyek yang 

peneliti pilih.
28

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian : Deskripstif Kualitatif 

    Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) 

dengan pendekatan kualitatif.Kirk dan Miller mendefinisikan penelitian kualitatif 

sebagai suatu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara 

fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam  

kawasannya maupun dalam peristilahannya.
29

Dalam penelitian ini ditunjang pula 

dengan sumber data berupa buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan 

pembahasan.Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur 

analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi 

lainnya.Jelas bahwa pengertian ini mempertentangkan penelitian kualitatif dengan 

                                                             
26Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000). 
27 Ibid 3. 
28Tim Penyusun BPPS Fakultas Tarbiyah, Pedoman Penulisan Skripsi, (Surabaya: IAIN 
Sunan Ampel Surabaya, 2004). 

 
29Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2006). 
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penelitian yang bernuansa kuantitatif yaitu dengan menonjolkan bahwa usaha 

kuantifikasi apapun tidak perlu digunakan pada penelitian kualitatif. 

1. Sumber data 

 Sumber data merupakan tempat dimana data itu di peroleh. Sumber data yang 

di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah : 

a. Sumber Data Primer 

     Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari 

narasumber penelitian. Dalam hal ini sumber datanya dengan melakukan teknik 

wawancara langsung kepada orang-orang yang dianggap tahu dan dapat di 

percaya untuk menjadi sumber data atau informasi yang dapat memberikan 

sejumlah informasi yang dibutuhkan sebagai data pelengkap penelitian ini. 

  Dalam memperoleh data primer penulis sengaja menentukan orang-orang yang 

memberikan informasi dengan pertimbangan narasumber yang dipilih tersebut 

berkualitas dan benar-benar kenyataan dalam memberikan informasi yang di 

butuhkan. Data primer juga bisa di jadikan sebagai bahan pertimbangan data 

skunder. 

b. Sumber Data Skunder 

        Sumber data skunder dalam penelitian ini yaitu dengan teknik mencari data 

melalui sumber informasi yang ada seperti, buku-buku, majalah-majalah, koran-

koran, internet, artikel, jurnal, berkas-berkas dan buku evaluasi progam keluarga 

berencana khususnya dalam penggunaan alat kontrasepsi yang berkaitan dengan 

implementasi kebijakan progam keluarga berencana trhadap partisipasi pria dalam 

penggunaan alat kontrasepsi di Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang. 

2. Teknik pengumpulan data 

  Teknik pengumpulan data yakni membicarakan tentang bagaimana carapenulis 

mengumpulkan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapametode 

dalam pengumpulan data sebagai berikut: 

1.Metode Observasi (pengamatan) 

 Metode observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusiadengan 

menggunakan panca indera mata dan dibantu dengan panca 
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inderalainnya.
30

Marshall menyatakan bahwa, “through observation, the 

researcherlearn about behavior and the meaning attached to those behavior”. 

Melalui observasi, penulis belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku 

tersebut.
31

Dalam metode observasi ini penulis tidak hanya mengamati obyek studi 

tetapi juga mencatat hal-hal yang terdapat pada obyek tersebut. Selain itu metode 

ini penulis gunakan untuk mendapatkan data tentang situasi dankondisi secara 

universal dari obyek penelitian, yakni letak geografis atau lokasi wilayah 

masyarakat kecamatan kedung kandang.dengan mengamati pelaksanaan kebijakan 

progam medis operasi pria di kecamatan kedung kandang, kota malang. 

2.Metode Wawancara (interview) 

 Metode wawancara atau interview adalah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewancara 

dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa 

menggunakan pedoman (guide) wawancara.
32

 

 Dalam menggunakan metode ini peneliti mengadakan tanya jawab secara 

langsung dengan membawa instrumen penelitian sebagai pedoman pertanyaan 

tentang hal-hal yang akan ditanyakan dengan cara menanyakan beberapa 

pertanyaan untuk mencari data tentang implementasi kebijakan progam keluarga 

berencan pada partisipasi pria dalam penggunaan alat kontrasepsi di Kecamatan 

Kedung kandang, Kota Malang dan kantor BKBPM JL.Ki Ageng Gibig No.5 

Malang. 

3. Metode Dokumentasi 

         Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan 

untuk menelusuri data historis.
33

  Adapun metode dokumen yang di maksud 

dalam penelitian ini adalah :  

buku-buku, catatan-catatan, majalah-majalah, surat kabar, internet, koran, transkip 

nilai yang berhubungan langsung dengan penelitian dalam skripsi ini yaitu : 

tentang implementasi kebijakan progam keluarga berenaca pada partisipasi pria 

                                                             
30

Bungin Burhan, Metodologi Penelitian Sosial (Surabaya : Airlangga University Press, 2001),142. 
31

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2007), 310. 
32Bungin burhan, metode penelitian sosial (surabaya : Airlangga University Press,2001),133 
33Ibid 152 
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dalam penguunaan alat kontrasepsi di Kecamatan Kedung kandang, Kota Malang 

dan kantor BKBPM JL.Ki Ageng Gribik No.5 Malang. 

4. Subyek Penelitian 

  Subyek penelitian berkaitan dengan sumber informasi berupa orang yang bisa 

memberikan informasi secara lengkap terkait dengan masalah penelitian. Dalam 

hal ini, subyek penelitian yang peneliti gunakan dalam skripsi ini adalah : 

masyarakat Kecamatan Kedung kandang, Kota Malang dan Kantor BKBPM Jl.Ki 

Ageng Gribig No.5 Malang. Yaitu sebagai berikut : Bpk.Nyoman selaku Kabid 

KB BKBPM, Ibu Maria selaku Sekbid BKBPM, Ibu Widi selaku Ketua Upt KB 

Kecamatan Kedung Kandang, Ibu Colida selaku PLKB Kecamatan Kedung 

Kandang, Ibu Harnanik Selaku Kader Posyandu dan Perwakilan Masyarakat 

Kecamatan Kedung Kandang. 

 

5. Lokasi Penelitian 

         Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu : Kecamatan Kedung 

kandang Kota Malang. Dari lokasi penelitian tersebut, terdapat pertimbangan atau 

alasan kenapa mengambil lokasi penelitian pelaksanaan medis operasi pria (MOP) 

pada masyarakat Kecamatan Kedung kandang, Kota Malang. 

a. karena peneliti ingin mengetahui angka partisipasi pria dalam penggunaan alat 

kontrasepsi di Kecamatan Kedung kandang Kota Malang yang masih rendah 

dan belum efektif. 

b. peneliti ingin tahu alasan akseptor KB MOP dan KONDOM yang tidak 

berpartisipasi dalam progam keluarga berencana. 

c. faktor-faktor yang mendorong para laki-laki untuk memakai alat kontrasepsi 

dan sebaliknya faktor-faktor yang tidak mendorong untuk memakai alat 

kontrasepsi. 

6. Teknik Analisa Data 

       Teknik analisa data merupakan langkah yang harus dilakukan setelah data-

data terkumpul sehingga dalam penelitian ini teknis analisa data merupakan hal 

yang sangat penting agar data-data yang sudah terkumpul yang diperoleh dapat 

diinterprestasikan kemudian di tarik kesimpulan logis secara induktif sebagai hasil 

penelitian yang dapat dipertanggugjawabkan dan memberikan jawaban dari 
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permasalahan yang diteliti. Dan Jenis dari teknik penelitian ini adalah 

Kualitatif.Pada analisa data, peneliti harus mengerti terlebih dahulu tentang 

konsep dasar analisa data.  

       Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke 

dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan 

dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data.Analisa data 

dalam penelitian kualitatif sudah dapat dilakukan semenjak data diperoleh di 

lapangan. Usahakan jangan sampai data tersebut sudah terkena bermacam-macam 

pengaruh, antara lain pikiran peneliti sehingga menjadi terpolusi. Apabila terlalu 

lama baru dianalisa maka data menjadi kadaluwarsa.Dari analisa data dapat 

diperoleh tema dan rumusan hipotesa.  

       Untuk menuju pada tema dan mendapatkan rumusan hipotesa, tentu saja 

harus berpatokan pada tujuan penelitian dan rumusan masalahnya.Analisis dan 

interpretasi data merupakan tahap yang harus dilewati oleh seorang penelitian. 

Adapun urutannya terletak pada tahap setelah tahap pengumpulan data. Dalam arti 

sempit, analisis data di artikan sebagai kegiatan pengolahan data, yang terdiri atas 

tabulasi dan rekapitulasi data.Tabulasi data dinyatakan sebagai proses pemaduan 

atau penyatupaduan sejumlah data dan informasi yang diperoleh peneliti dari 

setiap sasaran penelitian, menjadi satu kesatuan daftar, sehingga data yang 

diperoleh menjadi mudah dibaca atau dianalisis. Rekapitulasi merupakan langkah 

penjumlahan dari setiap kelompok sasaran penelitian yang memiliki karakter yang 

sama, berdasar kriteria yang telah dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti.Dalam 

proses pelaksanaannya, tahap pengolahan data tidak cukup hanya terdiri atas 

tabulasi dan rekapitulasi saja, akan tetapi mencakup banyak tahap.  

       Di antaranya adalah tahap reduksi data, penyajian data, interpretasi data dan 

penarikan kesimpulan/verifikasi. Lebih dari sekedar itu, pengolahan data, yang 

tidak lain merupakan tahap analisis dan interpretasi data mencakup langkah-

langkah reduksi data, penyajian data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan 

/verifikasi. 

       Reduksi data diartikan secara sempit sebagai proses pengurangan data, namun 

dalam arti yang lebih luas adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan 
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terhadap data yang kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan terhadap 

data yang dirasa masih kurang. 

       Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun 

berdasar kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang 

diperlukan.Interpretasi data merupakan proses pemahaman makna dari 

serangkaian data yang telah tersaji, dalam wujud yang tidak sekedar melihat apa 

yang tersurat, namun lebih pada memahami atau menafsirkan mengenai apa yang 

tersirat di dalam data yang telah disajikan.. 

penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan proses perumusan makna dari hasil 

penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah 

difahami, serta dilakukan dengan cara berulangkali melakukan peninjauan 

mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi 

dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.
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