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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Mengacu pada Perda Kota Malang Nomor 14 Tahun 2001 tentang 

Pengelolaan sampah menyatakan bahwa sampah atau limbah bahan berbahaya 

dan beracun harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan risiko bahaya 

terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Dalam  Peraturan Daerah pasal 1 

disebutkan bahwa pengelolaan sampah, adalah rangkaian kegiatan yang 

mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan,pengangkutan, pemanfaatan, 

pengolahan sampah serta penimbunan hasil pengolahan tersebut.1 

Dalam SK Bupati Malang No. 180/202/IMB/KEP/421.012/2005, 

bahwa pengelolaan limbah dibuat sedemikian rupa sehingga mewujudkan 

lingkungan yang bersih, aman, aman, sehat dan asri yang selalu terpelihara, 

dan gar berkoordinasi dengan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan 

Kabupaten Malang.2 Mengingat pertumbuhan penduduk yang terus bertambah 

dari waktu ke waktu beserta aktivitasnya menyebabkan meningkatnya sampah 

bukan hanya dalam jumlah sampah tetapi juga dari variasi komposisi sampah, 

disamping itu diperkuat juga dengan kecenderungan masyarakat modern untuk 

menghasilkan berbagai macam sampah khususnya perilaku hidup masyarakat 

kota-kota besar di Indonesia, seperti halnya Jakarta, Bandung, Surabaya dan 

Malang. 

                                                        
1 Perda Kota Malang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pengelolaan sampah 
2 SK Bupati Malang No. 180/202/IMB/KEP/421.012/2005 
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Dari tahun ke tahun timbunan sampah di Kota Malang makin 

bertambah banyak, sedang lahan pembuangan akhir makin sempit. Untuk Kota 

Malang produksi sampah per hari berkisar 700 meter kubik. Dalam momen 

tertentu, produksi sampah bisa menembus 1.000-1.100 meter kubik per hari. 

Kecuali pada hari raya Idul Fitri volume sampah bisa menyusut tajam, karena 

banyaknya warga pulang ke daerah asal. Tapi, empat tahun ke depan sampah 

akan menjadi persoalan rumit.3 

Karena teknologi pengolahan sampah di Kota Malang hingga saat ini 

belum memenuhi kriteria. Kebijakan sanitary landfill belum bisa dilaksanakan 

penuh. Di Kota Malang metode itu belum dilaksanakan, karena penimbunan 

sampah dengan tanah hanya dilakukan dua kali dalam setahun. Jika mengacu 

metode sanitary landfill, maka tiap 20 sentimeter timbunan sampah diuruk 

tanah setebal 10 centimeter. Termasuk dengan menggagas LPA (lahan 

pembuangan akhir) regional untuk wilayah Malang Raya.  Ada tiga lokasi 

yang direkomendasikan, yakni sekitar LPA Supit Urang, daerah Lawang, dan 

Kepanjen. Namun, lokasi yang dinilai paling strategis adalah sekitar LPA 

Supit Urang.4 

Dari hasil survey awal diperoleh bahwa pengelolaan persampahan di 

Kota Malang sebagian besar ditangani oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

yang memiliki jumlah personel 1637 (PNS dan Pasukan Kuning). Organisasi 

pemungutan retribusi oleh Subdin Pendataan dan PUSM dan bekerja sama 
                                                        
3 Berita Walikota Malang. malangraya.kabarku.com | Create your own website at 
kabarku.com. Diakses 16 / 01 / 2007 
4 Ibid 
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dengan U.D Hatiga yang dikontrak pada tahun 2002 dalam pengangkutan 

sampah. Biaya pengelolaan sampah per tahun adalah Rp 2.074.038.000,- dan 

penerimaan retribusi sampah Rp 1.575.000.000,-. Rata-rata timbunan sampah 

kota 1.850 m3 / hari dan volume rata-rata sampah yang telah dikelola 1.370 

m3/hari. Beikut ini akan ditabulasikan tentang sarana pengelolaan sampah di 

Kota Malang: 

Tabel 1.1 

SARANA PENGOLAHAN SAMPAH 
No Jenis Jumlah 
1 Sarana Pengumpul Sampah 

Gerobak sampah 
Becak sampah 

 
425 unit 
- 

2 Sarana Pemindahan Sampah 
TPS 
Transfer Depo 
Container / Landasan Container 

 
80 unit 
48 unit 
141 unit 

3 Sarana Pengangkut Sampah 
Truk Sampah 
Dump Truck 
Arm Roll Truck 

 
- 
14 unit 
17 unit 

4 Peralatan di TPA 
Buldozer 
Back Hoe 
Loader 
traktor 

 
2 unit 
2 unit 
1unit 
1unit 

Sumber: Berita Walikota Malang. malangraya.kabarku.com.  
 
 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Sarana Pengumpul Sampah berupa 

gerobak sampah memiliki jumlah 425 unit, sedangkan Sarana Pemindahan 

Sampah TPS berjumlah  80 unit, Transfer Depo 48 unit dan Container / 

Landasan Container 141 unit. Sarana Pengangkut Sampah yang memiliki 

Dump Truck 14 unit dan Arm Roll Truck 17 unit. Selain itu Peralatan di TPA 

yang mencakup Buldozer 2 unit, Back Hoe 2 unit, Loader dan traktor masing 

memiliki 1unit. 
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Masalah sampah tetap menjadi bahasan tersendiri dalam tatanan 

masyarakat saat ini, bagaimanapun juga itu merupakan bagian integral dari 

kehidupan masyarakat. Fakta yang ada dan umum dijumpai bahwa dari 

sebagian besar kota yang masih kotor dan terdapatnya tempat-tempat kumu, 

dimana hanya sebagian kecil saja sampah yang diolah atau didaur ulang 

sedangkan sebagian besar diangkut dan hanya dibuang ke TPA (Tempat 

Pembuangan Akhir). Oleh karena itu pengelolaan mencakup penanganan dari 

Tempat Penampungan Sementara/ Akhir hingga pengolahan sampah. Berikut 

ini penanganan sampah di Kota Malang: 

Tabel 1.2 
KEBUTUHAN PENANGANAN SAMPAH KOTA MALANG 

Jumlah 
Penduduk 
 

Timbulan Sampah 
Kota Besar 
 

Perkiraan 
timbulan 
sampah total 
 

Sampah 
yang 
terangkut 
saat ini 

Selisih 
 

763.465 
 

3,25 
liter/orang/hari 

2.481 m3 
 

1.370 m3 
 

1.141,08 
m3 

Sumber: Media masa. malangraya.kabarku.com  
 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sesuai dengan standar kota Besar, 

yaitu tingkat timbulan sampah sebanyak 3,25 liter/orang/hari, Kota Malang 

dengan jumlah penduduk 763.465 jiwa, menghasilkan 2.481 m3 timbulan 

sampah. Jumlah ini didapatkan dari jumlah penduduk x 3,25/1000. Namun 

Kota Malang baru dapat mengelola sebanyak 1.370 m3. Sehingga banyaknya 

sampah yang belum terlayani adalah 1.111 m3 atau 44%. 

Mencermati permasalahan yang terjadi pada pelayanan kebersihan 

(pengelolaan sampah) di Kota Malang, yang memiliki julukan kota terbersih, 

tetapi akhir-akhir ini penduduk Kota Malang semakin tinggi, dimana akan 
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sangat berpengaruh pada sampah yang dihasilkan. Semakin tinggi pendapatan 

penduduk maka semakin tinggi pula biaya penghimpunan sampahnya, hal ini 

dikarenakan upah-upah dalam pengelolaan sampah juga menjadi tinggi.  

B. Rumusan Masalah 
 

Beberapa permasalahan yang diuraikan di atas, maka  dapat 

dirumuskan, sebagai berikut:  

1. Bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam 

pengelolaan sampah mandiri? 

2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan 

pengelolaan sampah  mandiri di Kota Malang ? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah dan latar belakang di atas, memiliki beberapa 

tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam 

pengelolaan sampah mandiri. 

2. Untuk mengetahui kendala Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan 

pengelolaan sampah mandiri di Kota Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Akademis 

Penelitian secara akademis ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

atau nilai tambah utamanya mengenai studi kebijakan dalam hal 

pelaksanaan pengelolaan sampah mandiri di kota Malang sebagai 

upaya peningkatan ilmu dibidang kebijakan publik dan pemerintahan. 
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2. Secara Praktis 

Melalui penelitian ini diharapkan peneliti dapat mengkaji, memahami 

dan menambah informasi serta sebagai bahan rekomendasi masyarakat 

dan Dinas Kebersihan Kota Malang dan dapat dijadikan referensi bagi 

masyarakat luas, mengenai pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota 

Malang yang lebih efektif dan efisien serta bermanfaat bagi 

masyarakat. 

E. Definisi Konseptual 

Di dalam membahas suatu ilmu pengetahuan, kita sering 

diperhadapkan pada suatu istilah. Istilah tersebut mengandung banyak arti dan 

pengertian yang berbeda, sehingga apabila kita menggunakan satu istilah saja 

akan terasa kurang memuaskan dalam persamaan artinya. Untuk mencegah 

terjadinya salah pengertian terhadap istilah itu, maka penulis menggunakan 

batasan-batasan yang akan dipakai dalam penulisa skripsi ini. Pembatasan 

konsep yang digunakan disesuaikan dengan judul dalam penelitian ini, yaitu: 

Implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah di 

Kota Malang, sebagai berikut; 

1. Implementasi Kebijakan 

Implementasi terfokus pada tindakan atau perilaku pejabat dan instansi 

dalam pelayanan terhadap masyarakat, jadi implemantasi merupakan 

proses memahami yang senyatanya terjadi sesudah suatu program 

dinyatakan berlaku atau dirumuskan yakni berupa kejadian atau 

kegiatan yang timbul sesudah disahkannya aturan tersebut, baik dalam 
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usaha pengadministrasian maupun untuk menimbulkan dampak atau 

akibat nyata pada masyarakat. Dalam kaitanya dengan penelitian ini 

kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah di Kota 

Malang.  

Van Meter dan Horn (1975) merumuskan bahwa proses implementasi 

kebijakan sebagai “suatu tindakan yang dilakukan baik oleh individu 

atau kelompok, baik swasta maupun pemerintah yang diarahkan pada 

tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”.5 

2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dengan Undang-Undang Dasar 1945.6  

3. Manajemen sampah, pengelolaan sampah salah satunya dilakukan di 

TPA. TPA itu sendiri adalah lokasi pembuangan akhir yang disediakan 

tempat oleh pemerintah kota untuk menampung dan membuang 

sampah. Dalam pengertiannya lebih lanjut yang dimaksud dengan 

pengelolaan TPA adalah proses mengelola sampah (input) dengan 

seluruh sumberdaya yang ada untuk mengambil manfaatnya, yang 

termasuk diantaranya adalah mengatasi pencemaran lingkungan.7 

                                                        
5 Sholichin Abdul, Wahab S. 2005. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi 
Kebijaksanaan Negara. Edisi 2, cetakan 5. Bumi Aksara. Jakarta. Hlm: 2 

6 UU Otonomi Daerah  No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 2 
7 BAPEDA JAWA TIMUR, 1999, Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan TPA 
Tambakdono Benowo. Surabaya: BAPEDA:Hlm:21 
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F. Definisi Operasional 

Definisi Operasional merupakan salah satu langkah penting dalam 

penelitian karena berperan sebagai alat untuk mengukur variabel. Definisi 

operasional juga merupakan suatu unsur yang memberitahukan bagaimana 

cara mengukur suatu variabel. Untuk menilai variabel dapat dilihat melalui 

indikasi dengan indikator yang ada atau terjadi. Proyeksi pada masa 

mendatang dinas kebersihan hendak mewujudkan Kota Malang sebagai kota 

bersih, melalui peningkatan kualitas pengelolaan sampah di sumber sampah, 

LPS dan LPA. Indikator implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam 

Pengelolaan sampah sebagai berikut: 

1. Implementasi kebijakan Pemda dalam pengelolaan sampah 

mandiri: 

a. Membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolan 

sampah 

b. Menfasilitasi masyarakat dalam pengelolan sampah  

c. Peningkatan kualitas sarana pengelolaan sampah 

2. Kendala Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan 

sampah mandiri di Kota Malang, meliputi: 

a. Bimbingan masyarakat dalam pengelolaan sampah 

b. Penyuluhan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat 

c. Kerja sama dalam pengelolaan sampah 

d. Sarana transportasi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah  
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G. Metode Penelitian 
 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, dengan alasan agar 

dapat menggali informasi yang mendalam mengenai implementasi kebijakan 

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah di Kota Malang. Metode 

deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan 

fakta-fakta yang ada, sehingga tujuan dari metode deskripstif adalah untuk 

menggambarkan tentang suatu masyarakat atau kelompok tertentu atau 

gambaran tentang gejala sosial. 8  

2. Subyek Penelitian 

 Subyek penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.9 Dalam penelitian yang 

dijadikan subyek penelitian adalah masyarakat dan pelaksana program Dinas 

Kebersihan Kota Malang dalam pengelolaan sampah. Untuk mendukung 

informasi ditetapkan narasumber sebanyak 6 (enam) orang, sebagai berikut: 

a. Kepala Dinas Kebersihan,  

b. Kepala Bagian pengelolaan kebersihan  

c. Kasubid kebersihan 

d. LSM (pemerhati masalah sampah)  

e. Masyarakat disekitar TPA Supit Urang 

f. Pekerja/pegawai yang ada di TPA Supit Urang 

                                                        
8 Soehartono, Irawan. 2002. Metode Penelitian Sosial. Bandung: hlm:35 
9 Lexey, Moleong.2001 Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:Remaja Rosdakaria.Hl: 90 
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3. Sumber Data  

Lofland dan Lofland (1984) dalam Moleong (2001) mengemukakan10, 

sumber utama penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya 

adalah data tambahan. Dalam penelitian ini digunakan tiga sumber data yaitu:  

(1) Kata-kata dan tindakan  

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai 

merupakan sumber data utama. Pengamatan maupun wawancara 

dengan subyek yang dianggap dapat memberi informasi tentang data 

yang dimaksud dalam penelitian.  

(2) Sumber data tertulis  

Sekalipun dikatakan bahwa sumber data dari luar kata-kata dan 

tindakan merupakan sumber data kedua, tetapi hal ini tidak dapat 

diabaikan. Termasuk dalam sumber tertulis adalah buku, majalah 

ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dokumen resmi, disertasi/ karya 

ilmiah. 

(3) Foto 

Foto dapat menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan 

dapat dipakai untuk menelaah segi-segi subyektif seseorang. Ada dua 

katagori foto yang  dapat dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif 

yaitu foto yang dihasilkan orang lain dan foto yang dihasilkan 

peneliti sendiri. 

 

                                                        
10 Ibid :112 
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Untuk memperoleh data yang valid, sumber data berupa: 

1. Sumber data primer, 

Sumber data primer berupa data kata-kata dan tindakan tentang: (a) 

implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan 

sampah di Kota Malang (b). Data tentang strategi dinas 

kebersihan dalam menangani dampak TPA melalui  observasi, 

(c). data tentang kendala dalam pelaksanaan implementasi 

program dinas kebersihan (d). Serta dokumen  berupa catatan 

program yang disusun oleh dinas kebersihan, yang diperoleh  

melalui teknik dokumentasi maupun  data lain yang bertujuan 

memperoleh data dari pihak pertama. 

         2.  Sumber data sekunder. 

Sumber data sekunder diperoleh dari buku, bahan referensi dan hasil-

hasil kajian yang semuanya mendukung atau memperkaya sumber 

data primer. Dalam penelitian ini dicari informasi yang diperoleh 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Malang, juga dari beberapa 

dokumen seperti surat-surat, catatan khusus yang ada di Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 Pada prinsipnya pengumpulan data empirik diawali dengan memahami 

setting. Dalam hal ini peneliti masuk sebagai bagian dari subyek penelitian. 

Sehubungan dengan penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data 

berupa pengamatan, wawancara, dan teknik dokumentasi. 
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Menurut Gulo, (2002) Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh 

informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian11. Teknik 

pengumpulan data yang dipilih tergantung pada faktor utama dan jenis data. 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah: 

1. Observasi 

Guba dan Lincoln dalam Moleong mengemukakan beberapa alasan 

penggunaan teknik observasi: Pertama, teknik ini didasarkan atas 

pengalaman secara langsung, kedua, teknik pengamatan juga 

memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat 

perilaku dan kejadian sebagaimana terjadi, ketiga, pengamatan 

memungkinkan mencatat peristiwa dalam situasi berkaitan dengan 

pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung 

diperoleh dari data, keempat, pengamatan merupakan aalternatif 

menghindari bias data, kelima, memungkinkan memahami situasi-

situasi yang rumit.12 

Disamping itu teknik observasi merupakan teknik penelitian melalui 

penjajakan lapangan berusaha mengenal segala unsur lingkungan 

sosial, fisik dan keadaan alam, sedangkan yang dimaksud dengan 

penilaian keadaan lapangan adalah untuk menilai keadaan, situasi, latar 

                                                        
11 Gulo, W. 2002. Metode Penelitian, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. Hlm: 115 
12 Lexey, Moleong. 2001 Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung.: Remaja Rosdakaria. 

Hlm: 126 
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dan konteksnya lebih spesifik lagi observasi dikatakan sebagai 

penelitian dengan cara pengindraan yaitu mengamati. 13 

Dalam penelitian ini proses obervasi adalah mengamati tentang segala 

sesuatu yang dapat mendukung permasalahan penelitian tentang 

implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah 

di Kota Malang. 

2. Wawancara  

Teknik pengumpulan data berikutnya yang digunakan adalah teknik 

wawancara. Dalam penelitian ini sengaja menggunakan teknik 

wawancara mendalam  dan terstruktur dengan menggunakan pedoman 

wawancara yang merupakan suatu cara pengumpulan data secara 

langsung dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran 

lengkap tentang masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini diperlukan 

beberapa informan yang dianggap memahami masalah yang diteliti. 

Oleh sebab itu peneliti sebelum melakukan wawancara, perlu 

menentukan informan kunci. Beberapa pertimbangan dalam 

menentukan informan kunci, adalah pihak Dinas Kebersihan, LSM, 

Masyarakat disekitar TPS, Pekerja/pegawai yang ada di TPA  atau 

subyek yang berkompeten dalam permasalahan yang diteliti. 

Menurut Moleong (2002) taknik wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara 

yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai/informan. 

                                                        
13 Ibid. 2002:112 
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Masalah pencatatan data wawancara merupakan suatu aspek utama 

yang amat penting dalam wawancara, karena jika  tidak dilakukan 

dengan semestinya, maka sebagian dari data akan hilang, dan usaha 

wawancara akan sia-sia.14  

3. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi merupakan penelusuran dokumen-dokumen resmi 

dalam menjajaki sumber tertulis tersebut. Sehingga akan memperkaya 

data disamping itu metode dokumentasi ini akan dapat membantu 

peneliti dalam penganalisaan. 

Peneliti mencari data sekunder dengan jalan mengadakan studi 

kepustakaan dan rekaman. Lincoln dan Guba seperti yang diikuti oleh 

Sonhaji (1994) mengartikan rekaman sebagai setiap tulisan atau 

pernyataan yang dipersiapkan oleh individual atau organisasi dengan 

tujuan membuktikan adanya suatu peristiwa atau memenuhi 

accounting. Sedangkan  dokumen digunakan untuk mengacu setiap 

tulisan/rekaman, yaitu dipersiapkan secara khusus.15 

Terdapat beberapa alasan mengapa peneliti menggunakan sumber ini. 

Pertama, sumber ini selalu tersedia baik yang ada pada Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan. Kedua merupakan sumber informasi yang 

                                                        
14 Lexey, Moleong. 2002 Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung.: Remaja Rosdakaria. 
Hlm: 15 
15 Sonhadji, Ahmad, 1994. Teknik Pengumpulan dan Analisa Data Dalam Peneltian Kualitatif 
(Dalam buku Penelitian Kualitatif dalam Bidang Ilmu-Ilmu Sosial Keagamaan). Penerbit 
Kalimasahada Press Malang. Hlm: 74 
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stabil baik keakuratanya dalam merefleksikan situasi yang terjadi 

dimasa lampau maupun dianalisis kembali tanpa mengalami 

perubahan. Ketiga merupakan sumber informasi yang kaya secara 

konseptual relevan dan mendasar dalam konteknya.  

5. Teknik Analisa Data 

Dalam rangka mencapai hasil penelitian, data yang akan dikumpulkan 

perlu dianalisis. Analisis data merupakan tahap yang sangat menentukan dalam 

keseluruhan proses penelitian. Analisis data menyangkut kekuatan analisis dan 

kemampuan mendeskripsikan situasi dan konsepsi yang merupakan bagian 

dari penelitian. Dengan melakukan analisa data dapat memberikan arti dari 

makna yang berguna dalam memecahkan permasalahan.16 

Teknik analisis data adalah proses mengatur urutan data, pengorganisasian 

ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat 

ditemukan tema yang dirumuskan. Data yang terkumpul terdiri dari catatan 

lapangan, interview, gambar, foto dan dokumen berupa laporan, biografi, 

artikel, kemudian direduksi dan diolah untuk memperoleh kesimpulan 

informasi tersebut. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data 

yang tersedia dari berbagai sumber yang kemudian dilakukan reduksi data 

(menformulasikan teori ke dalam seperangkat konsep) yang dilakukan dengan 

membuat rangkuman inti dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini data 

                                                        
16 Lexey, Moleong. 2002 Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung.: Remaja Rosdakaria. 
Hlm: 15 
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dianalisis secara normatif melalui studi literatur dan hasil analisis bersifat 

kualitatif dalam bentuk deskripsi atau uraian. 17 

  Proses analisis dilakukan sejak proses pencarian data dimulai sampai 

akhirnya dirasa telah cukup. pendekatannya menggunakan pendekatan 

kualitatif, dimana peneliti mencari dan menganalisa data tanpa harus 

menunggu sampai seluruh data terkumpul. Jadi proses analisa data dilakukan 

sejak mengumpulkan data maupun setelah selesai mengumpulkan data yang 

diperoleh dari melalui observasi, wawancara maupun studi dokumen dengan 

analisa deskriptif kualitatif. 

  Analisa data yang dilakukan dengan menerapkan metode analisa yang 

lazim digunakan dalam penelitian lapangan (field research). Peneliti 

berpedoman pada langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Analisa data dalam penelitian lapangan dilakukan secara jalin-menjalin 

dengan proses  pengamatan. 

2. Berusaha menemukan kesamaan dan perbedaan berkenaan dengan 

gejala sosial yang diamati, yakni menemukan pola-pola tindakan atau 

implementasi program pada dinas kebersihan yang diteliti. 

3. Membentuk taksonomi tindakan terkait dengan kondisi yang diamati.  

4. Menyusun secara tentatif proposisi teoritis, berkenaan dengan kategori 

yang dikembangkan/dihasilkan dari penyusunan taksonomi diatas. 

5. Melakukan pengamatan lebih lanjut terhadap tindakan sosial yang 

berkaitan dengan proposisi-proposisi sementara. 

                                                        
17 Ibid 
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6. Mengevaluasi proposisi teoritis sementara untuk menghasilkan 

kesimpulan. 

7. Untuk mencegah penarikan kesimpulan secara subyektif, dilakukan 

upaya: (a) mengembangkan intersubyektif melalui diskusi dengan 

orang lain, (b) menjaga kepekaan sosial dan kesadaran sebagai peneliti. 

Di samping itu, untuk menambah bobot validitas dan otentisitas 

sumber data, peneliti akan menggunakan strategi internal, yakni; (a) 

melakukan kritik ekstern untuk menentukan otentisitas sumber data, (2) 

melakukan kritik intern untuk menentukan kredibilitas informasi yang 

dikemukakan oleh sumber tersebut.  

 Selanjutnya, proses analisis data baik ketika mengumpulkan data 

maupun setelah selesai pengumpulan dimulai dengan18: 

1. Data yang telah terkumpul dari berbagai sumber melalui observasi, 

wawancara,  studi dokumen dan sebagainya, dibaca dan ditelaah 

dengan seksama untuk dijadikan acuhan berfikir serta mencari solusi 

yang tepat, dan pada penelitian lebih lanjut diharapkan menghasilkan 

hasil data yang valid. 

2. Data yang telah terkumpul, direduksi sehingga tersusun secara 

sistematis, akan lebih nampak pokok-pokok terpenting menjadi fokus 

penelitian, guna memberikan gambaran yang lebih tajam terhadap 

fenomena  yang diteliti. 

                                                        
18 Faisal, Sanapiah. 1990. Metodologi Penelitian Kualitatif, Hakekat Beserta Karakteristik dan 

Variasi. Malang : Universitas Negeri Malang. Hlm;31 
 



18 

 

3. Data yang direduksi, di susun dalam satuan-satuan yang berfungsi 

untuk menentukan atau mendefinisikan kategori dari satuan yang telah 

dikategorikan akan diberikan kode-kode tertentu untuk memudahkan 

pengendalian data dan  penggunaannya setiap saat, sehingga 

penggalian data dapat dijadikan pijakan untuk mempermuda penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


