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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Ibukota sebuah kabupaten pada dasarnya mempunyai multifungsi antara 

lain: sebagai pusat pemerintahan, pelayanan umum, permukiman, perdagangan 

dan jasa. Melalui berbagai fungsi ini, keterpaduan, keseimbangan dan 

kesinambungan perkembangan antar-wilayah di Kabupaten Blitar serta keserasian 

antar sektor pembangunan diharapkan dapat diwujudkan. 

Penentuan lokasi ibukota bukanlah dilakukan dengan serta merta 

menunjuk lokasi tertentu, akan tetapi memerlukan kajian dan analisis dari 

berbagai kriteria dan indikator pertumbuhan dan perkembangan kota baik 

menyangkut faktor internal, faktor eksternal dan daya dukung lingkungan ibukota 

baru. Kelayakan lokasi ibukota sebagai pusat pemerintahan juga harus 

mempertimbangkan faktor-faktor yang memungkinkan terjalinnya hubungan 

efektif antara pemerintah dan masyarakat, mampu mempertimbangkan segala 

kebutuhan akan ruang, pelayanan, dan aksesibilitas yang prima terhadap 

kelancaran roda pemerintahan. 

Untuk mengurangi ketimpangan dalam pembangunan makasetiap 

pembangunan atau perubahan menghendaki adanyapenetapan lokasi. Persoalan 

lokasi merupakan persoalanpemilihan tempat yang sesuai dalam arti dapat 

memberikan efisiensi bagi suatu kegiatan tertentu, dilihat darikegiatan itu sendiri 

maupun dari kaitannya dengankegiatan di tempat-tempat lain.Pemikiran 
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tentangpenentuan lokasi obyek-obyek maupuntempat-tempat kegiatan 

berlangsung, dimaksudkan untukmencapai efisiensi dan optimasi.Efisiensi dan 

optimasiyang dimaksud adalah dalam hal pengarahan menuju lokasiyanq 

bersangkutan maupun dalam hal pengisian ruang.Ruang, yang menampung 

kegiatan-kegiatan manusia pada kenyataannyaberbeda dalam kualitas dan 

karakteristiknya. Penggunaan yang efisien dan optimal berarti memilih 

danmenentukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dan paling menguntungkanbagi 

suatu ruang tertentu pemilihan ini akandipengaruhi oleh potensi yang dimiliki. 

Pemahaman tentang bagaimana keputusan lokasi diambiladalah mutlak 

jika ingin membicarakan kegiatan pada ruang,dan dalam menganalisis bagaimana 

suatu tempat, daerah danwilayah tumbuh dan berkembang. Keputusan mengenai 

lokasiyang diambil oleh unit-unit pengambil keputusan akanmenentukan struktur 

tata ruang wilayah yang terbentuk. 

Pada dasarnya pemindahan Ibukota Kabupaten Blitar dariwilayah Kota 

Blitar ke Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar merupakan 

kebijaksanaanpemerintah. Hal ini tercermin dengan dikeluarkannya Peraturan 

Pemerintah Republik IndonesiaNomor 3 Tahun 2010TentangPemindahan Ibu 

Kota Kabupaten Blitar dariWilayah Kota Blitar ke Wilayah Kecamatan 

KanigoroKabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur. 

Kanigoro memungkinkan pertumbuhan pusat pelayanan jasa, 

perdagangan, sosial budaya, pendidikan maupun kegiatan lainnya di seluruh 

wilayah yang diimbangi dengan penataan ruang wilayah kabupaten, khususnya 

bagi penyelenggaraan pusat pemerintahan/Ibu Kota Kabupaten Blitar. 
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Hasil peninjauan lapangan secara keseluruhan Kecamatan Kanigoro layak 

dan memenuhi syarat untuk dijadikan Ibu Kota Kabupaten Blitar khususnya dari 

aspek dukungan lahan, rentang kendali pemerintahan, dukungan masyarakat, 

pelayanan masyarakat, aset, dan peluang pengembangan selanjutnya. 

Sejalan dengan hal tersebut, pemindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar dari 

Kota Blitar ke Kecamatan Kanigoro yang telah diusulkan oleh Bupati Blitar 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar dengan surat Nomor 

050/331/409.201/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Usulan Pemindahan Ibu 

Kota Kabupaten Blitar dari Kota Blitar ke Wilayah Kecamatan Kanigoro 

Kabupaten Blitar, telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Blitar sesuai Keputusan Nomor 7 Tahun 2009 tanggal 11 

Mei 2009 tentang Persetujuan Penetapan Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar 

dari Kota Blitar Ke Wilayah Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, diteruskan 

dengan surat Bupati Blitar kepada Gubernur Jawa Timur dengan Nomor 

050/439/409.201/2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang Penetapan Pemindahan 

Ibu Kota Kabupaten Blitar serta surat Gubernur Jawa Timur kepada Menteri 

Dalam Negeri dengan Nomor 135/13382/011/2009 tanggal 25 Agustus 2009 

tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar. 

Pemindahan ibukota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro tentu 

diharapkan berdampak terhadap masyarakat Kanigoro selaku pihak yang 

merasakan pemindahan tersebut.Meskipun tujuan dilakukannya suatu program 

pemerintah adalah mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan 

Kabupeten Blitar sendiri.Namun dukungan dari masyarakat setempat sangat 
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penting.Tujuan pemindahan Ibukota Kabupaten tentu akan dapat tercapai dengan 

lancar jika masyarakat setempat memiliki persepsiyangpositif (mendukung) atas 

pemindahan tersebut. Pemindahan ibukota Kabupaten Blitar tidak dapat dinilai 

hanya berdasarkan sudut pandang pemerintah Kabupaten Blitar, melainkan juga 

harus dipandang dari sudut pandang penilaian atau persepsi masyarakat yang 

terkena dampak secara langsung atas kebijakan tersebut. 

Pemindahan ibukota kabupaten dapat saja dipersepsikan berbeda oleh 

masing-masing individu dalam setiap lapisan masyarakat, dalam hal ini 

masyarakat Kecamatan Kanigoro. Hal ini dikarenakan persepsi adalah proses 

dimana seorang individu mengorganisasi dan menafsirkan pola stimulus dalam 

lingkungan.1Dukungan masyarakat Kanigoro terhadap pemindahan ibukota 

Kabupaten Blitar oleh pemerintah daerah Kabupaten Blitar ke wilayah mereka 

yakni Kecamatan Kanigoro tergantung pada persepsi masyarakat Kanigoro atas 

konsekuensi yang mereka terima atas pemindahan ibukota tersebut. Sobur,2 

mengemukakan bahwa persepsi mencakup penerimaan, pengorganisasian, dan 

penerjemahan stimulus yang telah diorganisir dengan cara yang dapat 

mempengaruhi perilaku dan pembentukan sikap.  

Melihat kondisi ini, maka kiranya perlu dikaji lebih dalam tentang 

bagaimana sebenarnya persepsimasyarakat setempat dalam menyikapi 

pemindahan ibukota kabupaten yang ditetapkan di daerah mereka oleh pemerintah 

daerah.Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk 

                                                            
1R. L.Atkinson, Pengantar Psikologi,Interaksa, Batam Center,2010 
2Alex Sobur. Semiotika Komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003. 
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melakukan penelitian dengan judul “PersepsiMasyarakat Terhadap 

Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Blitar di Kecamatan Kanigoro”. 

 

B. RumusanMasalah   

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan, yaitu:  

1. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap pemindahan ibukota 

Kabupaten Blitar di Kecamatan Kanigoro? 

2. Bagaimana perasaan masyarakat terhadap pemindahan ibukota Kabupaten 

Blitar di Kecamatan Kanigoro? 

3. Bagaimana dukungan yang diberikan masyarakat terhadap pemindahan 

ibukota Kabupaten Blitar di Kecamatan Kanigoro? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:untuk 

mengetahui: 

1. Pemahaman masyarakat terhadap pemindahan ibukota Kabupaten Blitar di 

Kecamatan Kanigoro 

2. Perasaan masyarakat terhadap pemindahan ibukota Kabupaten Blitar di 

Kecamatan Kanigoro 

3. Dukungan yang diberikan masyarakat terhadap pemindahan ibukota 

Kabupaten Blitar di Kecamatan Kanigoro 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai 

persepsi masyarakat terhadap pemindahan ibukota Kabupaten Blitar di 

Kecamatan Kanigoro. 

2. Bagi pemerintah Kabupaten Blitar dan Kecamatan Kanigoro 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pihak 

pemerintah Kabupaten Blitar dan Kecamatan Kanigoro untuk mengetahui 

dukungan dari masyarakat mereka atas pemindahan ibukota Kabupaten 

Blitar di Kecamatan Kanigoro berdasarkan persepsi masyarakat tersebut. 

3. Bagi masyarakat Kecamatan Kanigoro 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan evaluasi 

sejauhmana sebenarnya dukungan mereka terhadap kebijakan Pemerintah 

Kabupaten Blitar yang memindahkan ibukota kabupaten dari Kota Blitar ke 

wilayah mereka yakni Kecamatan Kanigoro. 
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E. Definisi Konseptual 

Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas 

dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau 

individu tertentu3. Adapun definisi tersebut sebagai berikut:  

Persepsi: adalahpengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan 

pesan.4Menurut Allport dalam Niftahusaadah,5 aspek-aspek persepsi ada tiga, 

yaitu:  

a. Komponen kognitif, yaitu komponen yang tersusun atas dasar pengetahuan 

atau informasi yang dimiliki seseorang tentang obyek sikapnya. Dari 

pengetahuan ini kemudian akan terbentuk suatu keyakinan tertentu tentang 

obyek sikap tersebut. 

b. Komponen Afektif, berhubungan dengan rasa senang dan tidak senang. 

Jadisifatnya evaluatif yang berhubungan erat dengan nilai-nilai kebudayaan 

atausistem nilai yang dimilikinya. 

c. Komponen Konatif, yaitu merupakan kesiapan seseorang untuk bertingkah 

laku yang berhubungan dengan obyek sikapnya. 

Ibukota Kabupaten: merupakan suatu kota yang berfungsi sebagai 

pusat pelayanan bagi kegiatan sosial budaya, sosial ekonomi, dan sosial politik 

                                                            
3 Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, Metode Penelitian Survey, Jakarta, LP3ES, 1998, Hlm. 

34 
4Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hal. 51 
5 Nunung Nurjanah Niftahusaadah, Persepsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Terhadap 

Pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum dan Sesudah Pemanfaatan 
Sistem Informasi Managemen Daerah (SIMDA) Keuangan: Studi Pada Pemerintah 
Kota Bandung, Skripsi, Bandung: FPEB Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), 2010, 
hal. 14. 
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suatu wilayah kabupaten.6Pembangunan di Kabupaten Blitar dengan 

memindahkan pusat pemerintahan ke Kecamatan Kanigoro memungkinkan 

pertumbuhan pusat pelayanan jasa, perdagangan, sosial budaya, pendidikan 

maupun kegiatan lainnya di seluruh wilayah yang diimbangi dengan penataan 

ruang wilayah kabupaten, khususnya bagi penyelenggaraan pusat 

pemerintahan/Ibu Kota Kabupaten Blitar.7 

Dalam hal ini peneliti akan menfokuskan padapersepsi masyarakat 

terhadap perkembangan pelayanan publik,ekonomi, sosial, dan pendidikan pasca 

pemindahan ibukota Kabupaten Blitar di Kecamatan Kanigoro. 

 

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan 

bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Atau dapat dikatakan definisi 

operasional adalah suatu informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain 

yang ingin menggunakan variabel yang sama. Dari informasi tersebut akan 

diketahui bagaimana caranya pengukuran atas variabel itu dilakukan. Dengan 

penelitian dapat ditentukan apakah prosedur pengukuran yang sama akan 

dilakukan atau diperlukan prosedur pengukuran yang baru.8 Adapun indikator-

indikator dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

                                                            
6Lale Hartika Wulan, Kajian Struktur Perwilayahan Kabupaten Lombok Barat Sebagai Akibat 
Pemindahan Ibukota Kabupaten dan Pemekaran Kecamatan, Tesis, Program Pascasarjana 
Magister Teknik Pembangunan Kota Universitas Diponegoro, Semarang, 2004, hal. 53. 
7 Penjelasan PP No. 3 tahun 2010 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Blitar dari Wilayah 
Kota Blitar ke Wilayah Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur. 
8 Hadari Nawawi, Metode penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 

2003, Hlm. 46 
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1. Pemahaman masyarakat terhadap pemindahan ibukota Kabupaten Blitar di 

Kecamatan Kanigoro 

2. Perasaan masyarakat terhadap pemindahan ibukota Kabupaten Blitar di 

Kecamatan Kanigoro. 

3. Dukungan masyarakat terhadap pemindahan ibukota Kabupaten Blitar di 

Kecamatan Kanigoro. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Di dalam penelitian ini, penulis mengunakan jenis penelitian 

deskriptif kualitatif yaitu, “prosedur pemecahan masalah yang diselidiki 

dengan mengerakkan, melukiskan keadaan subyek, obyek penelitian 

(seorang, lembaga masyarakat dan lain-lain) saat sekarang berdasarkan 

fakta-fakta yang tampak.9 Dan kemudian penulis akan memberikan 

gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap pemindahan ibukota 

Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap pemindahan ibukota 

Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro ini dilaksanakan di wilayah 

Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. 

   

                                                            
9Ibid, Hlm. 63 
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3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

 Totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung atau 

pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu 

dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin 

dipelajari sifat-sifatnya, dinamakan populasi.10Adapun yang menjadi 

populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berdomisili di 

Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. 

b. Sampel 

 Sampel merupakan sebagian anggota populasi yang diambil 

dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut dengan teknik 

sampling.11Dalam prosedur sampling yang terpenting adalah bagaimana 

menentukan informan kunci (key informan) atau situasi sosial tertentu 

yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian.Teknik pemilihan 

sampel secara acak (seperti yang lazim digunakan dalam penelitian 

kuantitatif), dengan sendirinya tidak relevan.Untuk memilih sampel 

(dalam hal ini informan kunci atau situasi sosial) lebih tepat dilakukan 

secara sengaja (purposive sampling). Selanjutnya, bilamana dalam proses 

pengumpulan data tidak lagi ditemukan variasi informasi baru, proses 

pengumpulan informasi dianggap sudah selesai. Dengan demikian, 

penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah sampel. Dalam hal ini, 

                                                            
10Sudjana, Metode Statistika, Penerbit Tarsito, Bandung, 1996, hal. 6 
11 Husaini Usman dan Purnomo S. Akbar, MetodologiPenelitian Sosial, Jakarta, Bumi Aksara, 

2004, Hlm. 44 



11 
 

 
 

jumlah sampel (informan) bisa sedikit, tetapi juga bisa banyak, terutama 

tergantung dari: a) tepat tidaknya pemilihan informan kunci, dan b) 

kompleksitas dan keragaman fenomena sosial yang diteliti.12 

Oleh karena masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Kanigoro 

Kabupaten Blitar jumlahnya banyak maka peneliti menggunakan teknik 

sampel dalam pengumpulan data, dengan memperhatikan dari segi 

kehidupan sosialnya, karakteristik atau ciri-ciri dan sifat-sifat dalam 

keseharian dan budaya yang dimiliki yaitu teknik pengambilan sampel 

bertujuan (purposive sampling), sehingga yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini terbagi menjadi 3 kelompok (cluster), yakni: 

1) Tokoh agama atau tokoh masyarakat 20 orang 

2) Staf atau pegawai di Kecamatan Kanigoro 10 orang 

3) Anggota masyarakat Kecamatan Kanigoro 20 orang 

4. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung 

dari narasumber penelitian.Dalam penelitian ini sumber data primernya 

adalah orang-orang yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk 

menjadi sumber data yang ada kaitannya dengan masalah-masalah dalam 

penelitian, yaknimasyarakat yang berdomisili di Kecamatan Kanigoro 

Kabupaten Blitar. Sumber data primer tersebut adalah: 

1) Tokoh agama dan tokoh masyarakat 20 orang 

                                                            
12 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Jakarta, PT. RajaGrapindo Persada, 2005, 

Hlm. 53 
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2) Staf/Pegawai Kecamatan Kanigoro 10 orang 

3) Anggota Masyarakat Kecamatan Kanigoro 20 orang 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-

buku literatur, data dari instansi yang berupa dokumen, peraturan 

perundang-undangan dan informasi lain serta laporan yang terkait dengan 

masalah penelitian ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Teknik Interview 

Wawancara atau interview dapat diartikan tanya jawab antara dua 

orang atau lebih secara langsung.Dalam kaitannya dengan teknik 

interview, dapat ditegaskan bahwa wawancara adalah percakapan 

dengan maksud tertentu.Percakapan itu oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan yang 

diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

itu.13 Jenis wawancara yang dipakai untuk pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah wawancara dengan menggunakan instrumen 

wawancara berupa daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya 

dan wawancara tidak terstruktur dengan didasarkan atas masalah dalam 

penelitian. 

 

 

                                                            
13 Lexy J. Moloeng, Metode penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hal. 
135. 
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b. Observasi 

 Observasiadalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan 

kegiatan pengamatan dan pencatatan secara sistematis yang langsung 

terhadap gejala-gejala dan peristiwa yang sudah diteliti.14 Data yang 

diperoleh dari metode observasi adalah persepsi masyarakat terhadap 

pemindahan ibukota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro. 

c. Wawancara 

 Wawancara atau interview dapat diartikan tanya jawab antara dua 

orang atau lebih secara langsung.“Dalam kaitannya dengan teknik 

interview, dapat ditegaskan bahwa wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu.Percakapan itu oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan yang diwawancarai 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”.15 

 Jenis wawancara yang dipakai untuk pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah wawancara dengan menggunakan instrumen 

wawancara berupa daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya 

tentang masalah dalam penelitian. 

Subyek yang diwawancarai adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum 

(PU) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) 

Kabupaten Blitar yang terlibat dalam proses kebijakan pemindahan 

ibukota Kabupaten Blitar dari Kota Blitar ke Kecamatan Kanigoro.Materi 

                                                            
14Ibid, Hlm. 100. 
15 Lexy J. Moloeng, Metode penelitian Kualitatif, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2002, Hlm. 

135. 
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yang diwawancarakan adalah tujuan dan manfaat dari kebijakan 

pemindahan ibukota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro bagi 

pemerintah dan masyarakat. 

d. Kuesioner 

Kuesioner merupakan susunan pertanyaan atau pernyataan tertulis 

yang diberikan oleh peneliti kepada responden. Kuesioner didistribusikan 

dengan cara disampaikan langsung oleh penelitian kepada responden. 

Kuesioner terdiri dari pernyataan tentang persepsi masyarakat terhadap 

pemindahan ibukota Kabupaten Blitar ke Kecamatan Kanigoro.Dalam 

penelitian ini jumlah responden ditentukan dengan teknik purposive 

sampling yakni sebanyak 50 orang. 

6. Teknik Analisa Data 

Bogdan dan Taylor dalam Moloeng,16 mendefinisikan metode 

kualitatif sebagi prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati.  

Adapun tahapan analisis data ini adalah: 

a. Pengumpulan data yang terdiri dari: 

1) Mengedit data, yaitu memeriksa data yang terkumpul apakah sudah 

lengkap dan benar sehingga siap untuk diproses lebih lanjut. 

2) Mengkode data, yakni data yang terkumpul diberi kode tertentu dan 

dikelompokkan.  

                                                            
16Ibid, hal. 5 
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3) Klasifikasi data, yakni menyeleksi data yang terkumpul sesuai dengan 

sumber data masing-masing. 

b.  Pengelolaan dan penyajian data yaitu setelah data terkumpul 

diklasifikasikan dengan macam kebutuhan, kemudian dilakukan 

pengelolaan data dengan cara mengklasifikasikan dalam bentuk uraian. 

c. Pengembangan dan pengambilan alternatif yakni setelah data diolah 

maka diambil beberapa alternatif yang terbaik atau dijadikan sebagai 

bahan penyampaian informasi dan pengambilan keputusan.17 

Setelah meninjau pendapat diatas maka metode penelitian yang 

digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif yaitu dengan cara 

menggambarkan fenomena-fenomena yang ditangkap dilapangan, 

Selanjutnya dengan analisis dan interpretasi data penulis berusaha mencari 

jalan keluar atau pemecahan masalah sehingga mendapatkan kesimpulan.   

 

                                                            
17Ibid, hal. 190. 


