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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG  

 Salah satu ciri pemerintahan yang efektif adalah komitmennya untuk 

menegakkan aturan perundangan yang telah dibuatnya. Demikian pula halnya dengan 

pemerintah Kota Malang, dalam upaya menerbitkan penyelenggaraan reklame agar 

lebih selaras dengan estetika, ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakat. Telah 

mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 tentang 

penyelenggaraan reklame. Tujuan utama dikeluarkannya Perda  tentang 

penyelenggaraan reklame di Kota Malang itu adalah untuk menata reklame agar sesuai 

dengan estetika, ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakat. 

 Dalam kenyataan di lapangan, disinyalir pemasangan reklame atau spanduk juga 

banyak yang menyalahi Peraturan Daerah Kota Malang 4/2006 tentang 

penyelenggaraan reklame. Dalam Perda tersebut pasal 21 ayat d, tidak boleh memasang 

reklame pada batang, ranting pohon, tiang listrik, atau tiang telepon. Tapi faktanya 

hampir semua spanduk yang dipasang melintang dipertigaan atau perempatan  

ditancapkan antar tiang telepon. Bahkan adapula yang dipasang antara tiang telepon dan 

pohon. Selain melanggar Perda Pemerintah Kota sendiri juga melanggar perwali 

/22/2008 tentang tata cara perizinan, pemasangan, dan pencabutan izin reklame. Pada 

pasal 12 disebutkan jarak minimal antara reklame yang melintang diatas jalan minimal 

450 meter. Tetapi disepanjang Jalan Jaksa Agung Suprapto, Jalan S.Parman ada 
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beberapa baliho melintang yang jaraknyayang kurang dari 450 meter1. Implementasi 

penyelenggaraan reklame di Kota Malang banyak menyalahi kandungan Perda tentang 

penyelenggaraan reklame yang ada, serta banyak bertentangan dengan teori yang 

berhubungan dengan estetika kota . sehingga tujuan utama penyelenggaraan reklame 

Kota Malang tidak tercapai .di  samping itu, banyak sekali kandungan pasal dalam 

perda tentang penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai dengan implementasinnya. 

 Kota Malang adalah salah satu kota besar di Jawa Timur yang mempunyai 

jumlah pendududk lebih dari 80.000 jiwa. Gelar kota besar yang ditunjukan terhadap 

kota malang, terbentuk seiring perkembangan kota Malang yang sangat pesat, dari 

perkembangan-perkembangan tersebut muncul dampak positif dan negatif di kota 

Malang sebagai kota besar. Salah satu dampak buruknya adalah semakin tidak 

teraturnya keindahan kota Malang , yang  antara lain disebabkan oleh semakin ramainya 

kota Malang. Jika dilihat dari sudut pandang ruang kota Malang, yang seharusnya 

menjadi sorotan utama penjadi sorotan utama penyebab memburuknya wajah kota 

Malang salah satunya maraknya reklame yang terpasang tanpa izin di kota Malang, 

pemasangan yang tidak teratur ini jelas melanggar Peraturan Daerah Kota Malang 

Nomor 4 tahun 2006 Tentang penyelenggaraan reklame. 

 Wajah Kota Malang terlihat semakin semrawut salah satu faktornya , tidak 

adanya penataan yang baik terkait dengan reklame , baliho,dan spanduk di setiap sudut 

                                                           
1http://malangraya.web.id/2012/05/13/ruwetnya-penataan-reklame-di-kota-malang/ diakses 

tanggal 25 mei 2014 
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kota Malang. Banyak dijumpai berbagai macam jenis promosi yang berbentuk baliho, 

reklame, maupun spanduk. Pemasangan ini tidak  hanya marak dipertigaan atau 

perempatan jalan. Akan tetapi, sudah merambah pada taman- taman yang ada di kota 

Malang. Akibatnya taman- taman yang dulu indah dan asri kini terlihat semrawut. 

Mengingat keberadaan hijaunya tanaman sudah tertutup reklame, bando, baik 

dengan ukuran sedang atau besar. Maraknya pemasangan reklame ini terlihat di area 

taman. Seperti di jalan Veteran,Jalan Soekarno- Hatta. Tempat-tempat tersebut dinilai 

sebagai tempat srategis untuk pemasagan reklame. Sehingga menguntungkan bagi sang 

pemasang. Kota Malang ini tidak hanya kota Ruko, tapi juga menjelma sebagai kota 

reklame.         

 Menurut Peraturan Daerah Kota Malang No. 4 tahun 2006 tentang 

penyelenggaraan Reklame, reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang 

menurut bentuk , susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial , diperguanakan 

untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang , jasa, atau orang 

yang ditempatkan atau yang dapat dilihat , dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh 

umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.  

 Reklame permanen adalah reklame yang diselenggarakan secara tetap dan bahan 

baku yang digunakan dapat bertahan lebih dari 1 ( satu ) tahun serta bangunannya 

berkonstruksi. Contohnya reklame papan /bilboard , megatron/ videotron, dan berjalan. 

Reklame insidental adalah penyelenggaraan reklame yang bersifat sementara dan tidak 

tetap serta bahan baku yang digunakan tidak dapat bertahan lama. Contohnya reklame 

kain, baliho, stiker, dan selebaran. Tarif pajak reklame menurut Peraturan Daerah Kota 

Malang  Nomor 16  Tahun 2010 pasal 34  ditetapkan sebesar 20%. Perhitungan nilai 
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sewa reklame dihitung dengan penjumlahan nilai jual objek reklame ( NJOR)  dengan 

nilai strategis pemasangan reklame ( NS ) .  

 Menurut Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang perhitungan pajak 

retribusi /reklame,reklame di bagi menjadi dua yaitu reklame insidental dan reklame 

tetap / permanen. Reklame insidental tarif pajaknya berdasarkan bahan sedangkan 

reklame permanen berdasarkan bahan dan lokasi pemasangannya. Lokasi pemasangan 

reklame tetap berdasarkan klasifikasi kelas jalan. Contohnya tarif pajak spanduk , tenda, 

umbul –umbul , banner jika masa pemasangan selama satu bulan dikenai tarif Rp. 

32.500.-per m²,  Jika selama satu minggu dikenai tarif Rp.8000,- per m², dan jika satu 

hari dikenai tarif Rp.1.600,- per m². Jika pemasangan pada kelas- kelas jalan A dikenai 

tarif sebesar Rp. 150.000,-.   

 Menurut Dinas Pendapatan Kota Malang tentang struktur dan realisasi 

Pendapatan  Asli Daerah ( PAD) Kota Malang s/d Desember 2010 diketahui bahwa  

hasil pajak daerah berupa pajak reklame sebesar Rp. 5.453.951.554,83,-. Pajak reklame 

tersebut ditargetkan sebesar Rp.5.259.300.000,-. Dengan demikian dinyatakan bahwa 

hasil pajak reklame lebih besar dibandingkan targetnya. Pajak reklame memberi 

sumbangan sebesar 0,06 % terhadap PAD kota Malang. Pemasangan reklame 

seharusnya ditempatkan di titik-titik tertentu, seperti dilarang untuk di tempatkan di 

sekitar pendidikan /sarana pendidikan dan tempat ibadah kecuali bersangkutan dengan 

kegiatan tempat tersebut. Dilarang memasang reklame di depan rambu- rambu lalu 

lintas kurang dari 50 meter dari spanduk lainnya.Sesuai kenyataan yang terlihat dari 

wajah Kota Malang masih terdapat pelanggaran- pelanggaran yang ada. 
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 Pelanggaran izin reklame  biasanya terjadi di persimpangan-persimpangan kota 

Malang, salah satunya di perempatan jalan Soekarno Hatta dan jalan  DI Panjaitan, ada 

reklame – reklame dan umbul – umbul yang terletak di depan rambu – rambu lalu lintas, 

hal tersebut melanggar Perda Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2006 pasal 8 yang 

tidak memperbolehkan adanya reklame di depan rambu- rambu lalu lintas . seharusnya 

reklame- reklame tersebut , yang beberapa berukuran besar di pindahkan di tempat lain 

yang sesuai dan tidak melanggar peraturan , agar tidak menganggu para pengendara 

motor dan juga tidak memperburuk wajah kota Malang.Lokasi yang banyak ditemui 

pelanggaran reklame biasanya lokasi dimana banyak pengguna jalan seperti di daerah 

Sigura- gura, Dinoyo dan Soekarno Hatta.Banyak reklame yang dipasang berdekatan 

dan bahkan ada yang menumpuk.Di beberapa sudut jalan juga di temikan reklame yang 

tanggal penerbitannya sudah melebihi 20 hari. 

 Kasus lainnya yang menjadi sorotan publik tentang papan reklame adalah 

banyak reklame dari tokoh- tokoh masyarakat untuk kepentingan pemilu seperti 

pemilihan gubernur, wali kota, dan pemilihan calon pemimpin lainnya. Banyak pihak- 

pihak yang memasang reklame wajah calon pemimpinnya di sisis jalan.Hal tersebut 

sangat mengganggu pemandangan kota. Apalagi setelah kegiatan pemilu selesai.Tidak 

ada tanggung jawab dari pihak- pihak yang bersangkutan untuk melepas reklame yang 

telah mereka pasang. Maraknya reklame di sudut kota Malang ini karena proses izinya 

yang mudah. Selain itu tititk-titik yang menjadi kesepakatan dalam perda maupun 

perwali banyak dilanggar. Hal ini selain merusak wajah tata kota, juga rentan dengan 

praktik-praktik di bawah meja untuk memuluskan pelanggaran yang terjadi.  



6 
 

Seharusnya pemerintah lebih membatasi kampanye dengan pemasangan reklame 

seperti di negara maju. Mereka mengatasi masalah tersebut dengan harga pemasangan 

reklame yang sangat mahal sehingga  pihak –pihak kampanye lebih memilih 

berkampanye melalui media cetak dan elektronik. Pada umumnya, papan reklame 

dipasang sepanjang jalan , agar para pengendara atau pejalan kaki bisa melihat reklame 

yang dipasang oleh lembaga atau pihak- pihak yang menyelenggarakan. Sehingga,  

membuat sepanjang jalan menjadi tidak enak dipandang. Cara tersebut dapat dicontoh 

oleh para calon pemimpin kota Malang sehingga kota Malang lebih terjaga 

keindahannya dan lebih bersih dari reklame yang memenuhi jalan seperti sekarang. 

Selain itu, pemerintah juga harus bersikap lebih tegas terhadap papan reklame yang 

berada disepanjang jalan karena dengan adanya papan reklame dapat merusak wajah 

kota.  

 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 bagikan 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. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui 

bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi.Ditegaskan oleh 

Edward III dalam Juliartha (2009:58) bahwa masalah utama dari administrasi publik 
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adalah lack attention to implementation bahwa without effective implementation the 

decision of policymakers will not be carried out successfully. Komunikasi berkenaan 

dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik, 

ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap, dan tanggapan dari 

para pihak yang terlibat dan bagaimana struktur organisasi pelaksanaan kebijakan. 

 Penyelenggaraan izin  reklme disamping menyangkut kegiatan perekonomian 

juga erat kaitannya dengan tata ruang kota khususnya dari segi ketertiban , keindahan 

maka penyelenggaraan reklame dikota malang harus sesuai dengan tata kehidupan lahir 

maupun batin masyarakat malang, dimana terdapat cita- cita untuk menyempurnakan 

tata nilai kehidupan masyarakat. Untuk memperlancar penyelenggaraan izin reklame 

maka pemerintah kota Malang mengeluarkan Peraturan Daerah yang secara garis besar 

mengatur tentang hak dan kewajiban penyelenggaraan reklame agar dalam 

pelaksanaannya tidak bertentangan denagan praturan perundang-undangan , kesusilaan 

dan ketertiban umum. Dengan adanya peraturan daerah tersebut maka pemerintah kota 

malang dapat mmberikan kebijakan pelayanan public secara jelas dan baik. Berdasarkan 

hal- hal diatas, penulis tertarik untuk lebih jauh meneliti “ Implementasi Kebijakan 

Penyelenggaraan perizinan Reklame Kota Malang’’.  

 

B. RUMUSAN MASALAH  

 Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dalam penulisan proposal 

penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan perizinan reklame dikantor 

Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang? 

2. Apa saja kendala dalam pelayanan tentang penyelenggaraan perizinan reklame 

dikantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang? 

C. TUJUAN PENELITIAN  

 Tujuan penelitian merupakan pernyataan tentang apa yang dituju dengan 

kegiatan penelitian yang dilakukann. Berdasarkan rumusan masalah yang telah 

diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pelayanan tentang 

penyelenggaraan reklame dikantor pelayanan terpadu kota malang  

2. Untuk mendeskripsikan kendala dalam penyelenggaraan reklame dikantor 

pelayanan perijinan kota Malang. 

D. MANFAAT PENELITIAN  

 Setelah mengetahui rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan 

diatas, manfaat yang ingin diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

1. Aspek teoritis  

Hasil penelitian ini di harapkan sebagai bahan kajian pustaka dan dokumentasi 

dalam penelitian bidang kebijakan  public khususnya tentang penyelenggaraan 

izin  reklame. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu 
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sarana pembelejaraan riil mengenail kebijaklan  public dan bagi peneliti 

berharap mendapatkan sebuah pengetahuan , wawasan, kreativitas serta 

pengalaman untuk memahami prosedur dan optimalisasi kebijakan tentang 

penyelenggaraan izin reklame.  

2. Aspek praktis  

Bagi pihak penyelenggara kebijakan hasil penelitian ini diharapkan sebagai 

bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak pemerinah dan dapat bermanfaat 

sebagai sumbangan saran dimasa mendatang mengenai pelayanan terhadap 

masyarakat. 

E. DEFINISI KONSEPTUAL  

 Definisi konsep merupakan unsur terpenting yang merupakan definisi yang 

dipakai oleh peneliti untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial dan 

fenomena alamiah
2
. Berdasarkan judul yang diangkat yaitu implementasi kebijakan 

penyelenggaraan izin reklame kota Malang. Maka definisi konsep yang perlu dijabarkan 

adalah : 

  

                                                           
2
 Singarimbun, M dan Effendi , 1982 : 17) 
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1. Implementasi kebijakan  

Implementasi kebijakan  dalam model klasik didasarkan pada struktur komando 

yang bersifat Top down dengan kewenangan dekresi yang sangat sedikit. Asumsinya 

adalah bahwa setelah sebuah kebijakan dibuat, maka kebijakan tersebut akan 

diimplementasi dan hasilnya akan sesuai dengan apa yang diingingkan oleh pengambil 

keputusan. Parson menyatakan bahwa implementasi adalah sebuah proses yang 

melibatkan “jaringan” atau mulplisitas organisasi. Van Meter dan Horn (1975) 

merumuskan bahwa proses implementasi kebijakan adalah “ suatu tindakan yang 

dilakukan baik oleh individu atau kelompok, baik swasta maupun pemerintah yang 

diarahkan pada tercapainnya tujuan yang telah digariskan dalam 

kebijakan”.
3
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. Izin reklame  

Izin reklame adalah izin yang diberikan kepada badan atau orang / perorangan untuk 

menyelenggarakan atau memasang reklame dalam jangka waktu tertentu. Dasar hukum 

peraturan daerah kota Malang No.4 tentang Penyelenggaraan Reklame. Pada izin 

reklame tersebut ada syarat –syarat yang harus dipenuhu adalah : 

1. Foto Copy KTP pemohon / pemilik  

2. Gambar denah / letak papan reklame 

                                                           
3
  Sholichin Abdul, wahab S.2005. Analisis Kebijakan Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi 

2, Cetakan %. Bumi Aksara. Jakarta . Hal :2  
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3. Gambar konstruksi isi reklame serta perhitungan konstruksi ( apabila 

diperlukan) 

4. Surat kerelaan pemilik tanah, apabila di tanah pendududk 

5. Untuk pemasangan reklame baru pemohon berkoordinasi dengan petugas 

Bidang pemukiman untuk peninjauan lokasi pemasangan konstruksi 

reklame. 

Tabel. 1.1 Jenis izin reklame yang ada di kota malang  

No  Nama jenis reklame  

1 Baliho  

2 Kain  

3 Sticker  

4 Kendaraan Umum 

Sumber : Badan Perijinan Terpadu Kota Malang 

 Lokasi yang dilarang untuk pemasangan reklame, dalam rangka menjaga 

keindahan kota berdasarkan peraturan walikota Malang No.22 tahun 2008, tentang tata 

cara perijinan, pemasangan, dan pencabutan ijin reklame disebutkan bahwa setiap orang 

atau badan di larang memasang jenis reklame spanduk, umbul-umbul, banner, baliho 

yang terletak di : 

1. Jalan Kartanegara  6. Jalan SW Pranoto 

2. Jalan A. YAni   7. Jalan Pasar Besar 

3. Jalan Letjen Sutiyo  8. Jalan KH. Zainul Arifin  

4. Jalan Jaksa Agung Suprapto  9. Jalan KH Agus Salim 
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5. Jalan Jenderal Basuki Rahmad 

F. DEFINISI OPERASIONAL  

 Definisi operasional mempunyai tujuan untuk menjelaskan identifikasi konsep 

yang lebih akurat untuk diamati. Dimana berkaitan dengan kegiatan apa saja yang harus 

dilakukan dalam memperoleh data atau indikator yang menunjukan konsep yang 

dimaksud. Maka dari itu dapat dirumuskan beberapa indikator penelitian sebagai berikut 

: 

1. Implementasi kebijakan publik  

adalah kegiatan yang tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif 

yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan 

pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut pula jaringan kekuatan-

kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat 

mempengaruhi perilaku dari semua yang terlibat dan akhirnya mempengaruhi 

dampak, baik yang diharapkan maupun yang tidak  

2. Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Izin Reklame  

a. Penyelenggaraan izin reklame kota Malang  

b. Syarat izin reklame kota Malang  

c. Jenis Izin reklame kota Malang 

d. Penyalahgunaan penyelenggaraan izin reklame kota Malang 

3. Kendala dalam penyelenggaraan izin reklame Kota Malang  
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Masalah dalam pelaksanaan efektifitas penyelenggaraan reklame terlihat dari 

indicator, sebagai berikut : 

a. Belum efektifnya teknis penempatan dan pemasangan reklame  

b. Belum tertatatnya dengan baik pola perijinan penyebaran dan peletakan izin 

reklame, hal ini dapat terlihat dari masalah banyak reklame incidental ( 

atribut- atribut kampanye dan baliho- baliho caleng perorangan ) yang 

menempel atau dipasang dilokasi-lokasi pendidikan dan fasilitas- fasilitas 

lainnya.  

c. Sumber daya manusia yang tidak kompeten  

d. Pelayanan yang berbelit-belit  

G. METODE PENELITIAN  

 Metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau 

memperoleh data yang diperlukan .metode penelitian perlu dibedakan dari teknok 

pengumpulan data yang merupakan teknik  yang lebih spesifik untuk memperoleh data. 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini dapat dikategorikan dalam penelitian deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan deskriptif, dengan alasan agar dapat menggali informasi yang 

mendalam mengenai objek yang diteliti. Metode deskriptif bertujuan untuk memberikan 

gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih
4
. Pendekatan 

kualitatif menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip moleong adalah prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata–kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

                                                           
4
  Soeharnoto, irawan .2008 .Metode Penelitian Sosial. PT.Remaja Rosdakarya. Bandung. Hlm. 35  
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dan perilaku yang perlu diamati  Ssedangkan menurut Denzin dan Lincoln yang dikutip 

moleong juga menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menggunakan latra ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan 

dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.
5
 

2. Sumber Data  

a. Data Primer  

Sumber data primer adalah sumber data yang peneliti gunakan adalah berupa 

kata-kata yang peneliti peroleh dari sumber informasi ataupun orang yang 

meneliti interview.Dengan adanya sumber data primer peneliti berharap bisa 

mendapatkan informasi yang lebih lengkap karena langsung berhadapan dengan 

sumber yang dianggap mewakili dan faham mengenai apa yang diteliti. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah salah satu sumber data yang digunakan untuk mendukung 

data Primer. Data sekunder tersebut adalah dokumen-dokumen resmi , Koran- 

Koran maupun internet atau televisi , perundang- undangan yang berhubungan 

dan berkaitan dengan peneliti ini serta masyarakat umum yang juga menjadi 

bagian penting dalam penelitian ini.  

c. Teknik pengumpulan data 

Dalam rangka pelaksanaan pengambilan dan penelitian dilakukan dalam tiga 

tahap Kegiatan, yaitu : 

                                                           
5
Moeleong , Lexy j. Metodelogi Penelitian Kualitatif . PT Remaja Rosdakarya. Bandung. Hlm.4-5   
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a. Proses memasuki lokasi, peneliti dalam hal ini penelitian harus mampu 

beradaptasi dilokasi penelitian. Kemampuan tersebut dapat mempermudah 

peneliti dalam mengumpulkan data.  

b. Ketika berada dilokasi penelitian, dalam hal ini peneliti harus memahami situasi 

dan kondisi yang sedang terjadi dilokasi penelitian. 

c. Mengumpulkan data, dalah hal terpenting dalam melakukan penelitian , karena 

peneliti harus mengumpulkan data- data yang dibutuhkan sesuai dengan focus 

penelitian. 

Adapun teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian yaitu: 

a. Wawancara ( interview)  

Wawancara (interview) adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan 

secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data )kepada responden , dan jawaban- 

jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam (tape recorder). Teknik 

wawancara dapat digunakan pada responden yang buta huruf atau tidak terbiasa 

membaca dan menulis , termasuk anak-anak .wawancara ini dapat dilakukan melalui 

telepon
6
.  

  

                                                           
6
Ibid . Hlm.67-68 
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b. Observasi 

Secara luas observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan untuk melakukan 

pengukuran. Akan tetapi , observasi atau pengamatan disisni diartikan lebih sempit, 

yaitu pengamatan dengan menggunakann indera penglihatan yang berarti tidak 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan
7
.    

Dalam melakukan metode observasi, cara yang paling efektif adalah melengkapinya 

dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disususn 

berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku digambarkan akan terjadi. 
8
 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan 

kepada subyek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam , tidak 

hanya dokumen resmi. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan 

sebagainya.  

d. Analisa Data 

Analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

denganData, memilah- milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan 

                                                           
7
Soehartono, Irawan . 2008 . Metodelogi Penelitian Sosial . PT remaja Rosdakarya. Bandung. Hlm 69  

8
Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktik). PT.Rineke Cipta.Jakarta.Hlm 

231   
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apa yang dipelajari, dan smemutuskan apa yang adapat diceritakan pada orang lain
9
. 

Dipihak lain Analisa data kualitatif, prosesnya berjalan sebagai berikut : 

a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, agar sumber datannya tetap 

dapat ditelusuri  

b. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat 

ikhtisar, dan membuat indeksnya.  

c. Berpikir  

Adapun analisis data yang digunakan adalah metode data deskriptif kualitatif dari 

Matthew B. Miles dan Michael Huberman, meliputi empat komponen, diantaranya : 

1. Pengumpulan data  

2. Reduksi data 

3. Penyajian data 

4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi  

e. Uji keabsahan Data  

Pemeriksaan keabsahan data sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif dan 

keandalan serta tingkat kepercayaan data yang telah terkumpul.Teknik keabsahan data 

adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. Hal ini merupakan salah satu 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk 

keperluan pengecekan atausebagai pembanding terhadap data itu,
10

.Melalui teknik 

pemeriksaan ini, penulis menggunakan teknik triangulasisumber dan triangulasi teori, 

                                                           
9
Meleong , Lexy J. Metodelogi Penelitian Kualitatif . PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. Hlm. 248  

10(Moleong, 2006: 330). 
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dimana data yang yang telah dikumpulkankemudian dikaitkan dengan teori-teori dari 

terlaksananya strategi yang dilakukan , di yakini fakta, data, dan informasi yang 

didapatdapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi persyaratan keandalan. Kemudian 

pemeriksaan melalui sumber dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dan 

wawancara dengan informan. 

 

 


