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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kehidupan diperkotaan besar di Indonesia seperti Bandung, Semarang, 

Jogjakarta dan lainnya merupakan kontak langsung dengan sampah. Setiap 

hari sampah di Kota Bandung sekitar 1.600 ton. Dari jumlah itu, yang dapat 

terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti sekitar 1.200 ton. 

Sisanya, sebanyak 150-250 ton diolah warga, 150-250 ton
1
 sampah lainnya 

tidak terangkut, dan dibuang di tempat pembuangan sampah liar, lalu di 

Jogjakarta sampah plastik sangat sulit ditangani. Jumlahnya pun cukup 

banyak, mencapai 14 persen dari total sampah yang dihasilkan Kota 

Yogyakarta sebesar 240 ton per hari. Kemudian di Kota Semarang setiap 

harinya berkisar antara 4000 m3/hari,sedangkan yang dapat terangkut ke 

TPAsebesar 2600 m3/hari. Volume sampah dipengaruhi oleh jumlah 

penduduk, aktivitas, dan gaya hidup. 

Masalah kota-kota besar pada umumnya tidak dapatmengangkut 

seluruh timbulan sampahnya, yakni sekitar 70-80% saja. Sampah yang tak 

terangkut umumnya dibakar, dipendam, ataudibuangke selokan dan sungai 

sehingga menyebabkan aliran air tidak lancar yang pada akhirnya akan 

menyebabkan banjir.  Pemerintah daerah memberlakukan berbagai kebijakan 

untuk mengatasi permasalahan sampah sebagai bentuk tanggung jawab 

                                                           
1
Rony Ariyanto Nugroho. 2010.http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/09/setiap-hari-400-ton-

sampah-di-kota-bandung-tak-terangkut diakses 31 Agustus 2016 Pukul 12.12 

http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/09/setiap-hari-400-ton-sampah-di-kota-bandung-tak-terangkut
http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/09/setiap-hari-400-ton-sampah-di-kota-bandung-tak-terangkut
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pelayanan publik. Oleh karenanya suatu perkotaan memerlukan pengelolaan 

tersendiri dalam pemecahan persoalan yang dihadapi, salah satu persoalan 

perkotaan yang cukup krusial adalah masalah sampah kota. 

Kota Malang merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia
2
, 

menurut jumlah penduduk dan berada di dataran tinggi yang cukup sejuk. 

Penduduk Kota Malang yang berjumlah 820.243 jiwa dari tahun ke tahun 

terus bertambah dengan jumlah penduduk Kota Malang semakin meningkat.
3
 

Berdaarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

(Dispendukcapil) Kota Malang, Penduduk Kota Malang Bertambah 1,58 % 

Tiap Tahun
4
. Pada tahun 2015 hingga akhir Desember penduduk Kota Malang 

sebanyak 881.794 jiwa. Sedangkan hingga akhir April 2016 penduduk Kota 

Malang sebanyak 887.443 jiwa. Dari 5 kecamatan di kota Malang, yang 

terlihat banyak penduduknya ialah Kecamatan Kedungkandang dan 

Kecamatan Sukun. Kedua kecamatan ini paling banyak penduduknya karena 

selain wilayahnya yang luas dan letaknya pinggiran juga banyak dibangun 

perumahan baru. Banyak yang pindah lokasi tempat tinggal ke kedua 

kecamatan ini. Namun, tetap kepadatan penghuni perkilometer terjadi di 

Kecamatan Klojen. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat berkolerasi 

pada semakin bertambahnya tingkat aktivitas dan jenis konsumsi di 

                                                           
2
 Tirtosudarmo, Riwanto. 2003. Dinamika Sosial Pemuda di perkotaan. Jakarta: Pustaka Sinar 

Harapan 
3
 Data dari BPS Kota Malang saat sensus penduduk tahun 2010.  

4
 Data dari Dispendukcapil Kota Malang http://kependudukan.malangkota.go.id 
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masyarakat, seumur hidup manusia senantiasa menghasilkan sampah yang 

bersifat organik maupun anorganik. 

Sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak 

disenangi atau sesuatu yang dibuang berasal dari kegiatan manusia dan tidak 

terjadi dengan sendirinya
5
. Sampah merupakan bahan buangan dari kegiatan 

rumah tangga, komersial, industry atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh 

manusia dan juga merupakan hasil sampingan dari aktivitas manusia yang 

sudah tidak dipakai.
6
Permasalahan sampah adalah permasalahan yang 

dihadapi oleh setiap kota-kota besar, tak terkecuali juga yang terjadi di Kota 

Malang, dengan rata-rata produksi sampah sekitar 1.850 m3/hari yang 

bersumber dari sampah rumah tangga dan limbah produksi industri
7
. Sesuai 

dengan standar kota Besar, yaitu tingkat timbunan sampah sebanyak 3,25 

liter/orang/hari, Kota Malang dengan jumlah penduduk 763.465 jiwa, 

menghasilkan 2.481 m3 timbulan sampah. Namun Kota Malang baru dapat 

mengelola sebanyak 1.370 m3. Sehingga banyaknya sampah yang belum 

terlayani adalah 1.111 m3 atau 44% (Profil Kabupaten/Kota Malang, 2010)
8
. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sampah di antaranya: 

political will, yang menyangkut kepedulian dan komitment pemerintah dalam 

menentukan anggaran APBD untuk pengelolaan lingkungan (sampah), 

                                                           
5
Budiman, Chandra. 2006. Pegantar Kesehatan Lingkungan, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. 

6
Purweredo, Setyo & Hidayat. 2006. mengolah sampah untuk pupuk pestisida Organik Jakarta: 

Penebar swadaya 
7
 Data BPS di kota malang saat sensus penduduk tahun 2010 

8
 http://dokumen.tips/documents/buku-profil-kota-malang-tahun-2010.html  diakses 12 

Agustus 2016 pukul 9.30 
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membuat keputusan publik dalam pengelolaan sampah serta upaya 

pendidikan, penyuluhan dan latihan keterampilan untuk meningkatkan 

kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Aspek 

Sosial Demografi yang meliputi sosial ekonomi (kegiatan pariwisata, pasar 

dan pertokoan, dan kegiatan rumah tangga).Sampah menjadi salah satu 

permasalahan kompleks yang dihadapi di manapun berada, masalah sampah 

merupakan masalah yang umum dan telah menjadi fenomena, dengan titik 

perbedaannya terletak pada seberapa banyak sampah yang dihasilkan.  

Pengelolaan sampah di kota Malang juga memiliki faktor-faktor 

pendorong dan penghambat dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat 

dalam pengelolaan sampah. Faktor-faktor tersebut di antaranya adalah tingkat 

pendidikan, penempatan tempat sampah di dalam rumah, keberadaan 

pemulung, adanya aksi kebersihan, adanya peraturan tentang persampahan 

dan penegakan hukumnya. Tingkat partisipasi masyarakat kota Malang dalam 

menangani sampah secara mandiri masih dalam katagori sedang sampai 

rendah, disamping kesadaran dan partisipasi masyarakat, pengembangan 

teknologi dan model pengelolaan sampah merupakan usaha alternatif untuk 

memelihara lingkungan yang sehat dan bersih serta dapat memberikan 

manfaat lain masyarakat masih enggan melakukan pemilihan sampah
9
.  

Dengan permasalahan yang sedemikian,pertambahan penduduk dan 

perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, 

                                                           
9
Dhannie. https://www.scribd.com/doc/73619052/Permasalahan-Sampah-Kota-Malang  diakses 16 

Agustus 2016 pukul 13.25 
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jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam dalam pengelolaan 

sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan 

sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif 

terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Maka dalam pengelolaan 

sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan 

kewenangan pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha 

sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan 

efisien.Oleh karena itu dibuatlah Peraturan Daerah No. 10 tahun 2010 tentang 

pengelolaan sampah sebagai suatu badan hukum yang mempunyai maksud 

dan tujuan yang bersifat sosial. Perda tersebut untuk memudahkan masyarakat 

dalam mengetahui setiap kegiatan dalam suatu kehidupan didaerah diatur oleh 

peraturan daerah. Perda tersebut dalam pelaksanaannya masih belum 

maksimal/kurang baik dikarenakan volume sampah yang masih belum bias 

menampung sampah rumah tangga yang dibuang ke TPS ke TPA. 

 Perda No. 10 Tahun 2010 tentang pengelolaan sampah di Kota 

Malang tersebut merupakan turunan dari amanat Undang-Undang No 18 

Tahun 2008. Masih minimnya sosialisasi atas penerapan Undang-undang No. 

18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang dipertegas dengan 

diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, juga memberikan kontribusi minimnya 

akan pentingnya mengelola sampah dengan benar. 
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Mengingat bahwa hukum adalah perlindungan terhadap kepentingan 

manusia, maka kesadaran hukum masyarakat disebabkan karena orang tidak 

melihat atau menyadari bahwa hukum melindungi kepentingannya, tidak 

adanya atau kurangnya pengawasan pada petugas penegak hukum. Soerjono 

Soekanto, menambahkan bahwa menurunya kesadaran hukum masyarakat 

disebabkan juga karena para pejabat kurang menyadari akan kewajibannya 

untuk memelihara hukum dan kurangnya pengertian akan tujuan serta fungsi 

pembangunan. Kita harus menyadari bahwa setelah mengetahui kesadaran 

hukum masyarakat dewasa ini, yang menjadi tujuan kita hakikatnya bukanlah 

semata-mata sekedar meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga 

membina kesadaran hukum masyarat. 

Kejadian ini memang sangat menarik untuk dibahas, masalah ini 

sangatlah kompleks dikarenakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Perilaku 

manusia memiliki kebiasaan buruk, yaitu masyarakat kita secara kultural 

sudah terbiasa membuang sampah langsung ke tempat pembuangan 

sampah.Bahkan telah menjadi lumrah, kebiasaan masyarakat kita yang 

seenaknya membuang sampah tidak pada tempatnya. Dengan perilaku 

masyarakat tentang sampah yang masih kurang baik untuk mengatasi 

permasalah ini pemerintah daerah membuat peraturan daerah sebagai asas 

hukum dalam membatasi kebebasan yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam 

pelaksanaannya Perda ini belum maksimal dengan dilihat dari volume sampah 

yang sudah dijelaskan dari latar belakang diatas, peneliti akan mengkaji lebih 
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dalam terkait Implementasi Perda No 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 

Sampah di Kota Malang. 

 

B. Rumusan Masalah  

 Dari Latar belakang permasalahan diatas, maka penulis dapat merumuskan 

masalah yaitu: 

1. Bagaimana Implementasi Perda No 10 tahun 2010 tentang pengelolaan 

sampah di Kota Malang? 

2. Apa saja permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota 

Malang? 

 

C. Tujuan penelitian  

Seiring dengan implementasi Perda yang dilakukan oleh pemerintah 

Kota Malang Melalui Bagian Hukum dan sebagai tugas pelaksana Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang, muncul berbagai kendala dalam 

rangka pencapaian target sasaran. Dengan rumusan masalah diatas maka 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pelaksanaannya dalam 

mengelola Sampah di kota Malang dan untuk mengetahui persoalan dalam 

masyarakat. 

D. Manfaat penelitian  

1. Manfaat Teoritis  
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

peneliti itu sendiri lalu perkembangan kajian ilmu pemerintahan serta teori 

ilmu pengetahuan dan dunia akademis. Hasil penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan refrensi baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya 

pada pembelajaran mata kuliah Urban Politic dan Kebijakan Publik. 

2. Manfaat praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah kota 

Malang sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah terhadap 

masyarakat, diharapkan bisa menjadi pengetahuan mengenai pentingnya 

menaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah. 

E. Definisi konsep dan Oprasional 

1) Definisi Konsep 

Definisi konsep adalah peryataan yang mengartikan atau memberi 

makna suatu konsep istilah tertentu. Definisi konseptual merupakan 

penggambaran secara umum dan menyeluruh yang menyiratkan maksud dan 

konsep atau istilah tersebut bersifat konstitutif, formal dan mempunyai 

pengertian abstrak.
10

 

a) Implementasi Kebijakan  

Implementasi sendiri menurut Budi Winarno, bahwa implementasi 

kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan 

oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta 

                                                           
10Alimul Hidayat, Aziz2009. Metode Penelitian keperawatan dan Teknik analisa Data. 

Jakarta: Salemba Medika 
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(kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan 

yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan 

sebelumnya, sebagaiamana dikutip dalam buku Solohin Abdul Wahab 

mengatakan bahwa, yaitu, “Implementasi adalah memahami apa yang 

senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau 

dirumuskan merupakan focus perhatian implementasi kebijaksanaan 

yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah 

disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup 

baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk 

menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-

kejadian11 

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila 

tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah 

dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan 

tersebut. Suatu proses implementasi dapat digambarkan secara sistematis 

seperti berikut ini12 : 

 

 

 

Gambar 1.1 : Tahapan Kebijakan  

 

                                                           
11  Abdul kebijakan Abdul Wahab, Solichin (2008). Analisis Kebijaksaan dari formulasi 

keimplementasi kebijaksanaan negara. Jakarta : Bumi Aksara 
12

Bambang Sunggono, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali, 

Jakarta 
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b) Peraturan Daerah / Regulasi 

Peraturan daerah dapat disebut juga sebagai instrumen aturan yang 

diberikan kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan daerah di masing-masing daerah otonom. Menurut Prof. 

Dr. Jimmly Asshiddiqie, SH., pengertian peraturan daerah adalah 

sebagai salah satu bentuk aturan pelaksana undang-undang sebagai 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan 

peraturan daerah bersumber dari kewenangan yang telah ditentukan 

suatu undang-undang. Meski demikian, peraturan daerah juga dapat 

dibentuk untuk mengatur hal-hal yang kewenangan untuk mengatur 

hal-hal tersebut tidak diatur secara eksplisit oleh suatu undang-undang. 

c) Pengelolaan Sampah 

Pengelolaan sampah adalah suatu proses manajemen pengelolaan 

sampah yang bertahapyaitu pengumpulan, pengangkutan, 

pemerosesan, pendaurulangan atau pembuangan dari material sampah. 

Kalimat ini biasanya mengacu pada materi sampah yang dihasilkan 

dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi 

dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan atau keindahan. 

Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya 

dalam hal itu bisa melibatkan zat padat, cair, gas atau radioaktif 

dengan metode dan keahlian khusus untuk masing-masing jenis zat. 

 

2) Definisi Oprasional  
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Definisi oprasional adalah definisi yang didasari atas sifat-sifat hal 

yang didefinisikan yang dapat diamati. Secara tidak langsung definisi 

oprasional itu akan menunjuk alat pengambil data yang cocok digunakan atau 

mengacu pada bagian mengukur suatu variable.
13

 Dalam penelitian ini 

berkaitan dengan pemerintah membuat peraturan daerah untuk 

disosialisasikan ke masyarakat dalam pembentukan kesadaran hukum agar 

masyarakat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Adapun upaya dalam 

menentukan indikator oprasional pada penelitian ini: 

1. Kebijakan Pemerintah kota Malang 

a) Sasaran kebijakan yang terukur agar dapat realisasi. 

b) Dukungan Sumber daya Manusia maupun non manusia. 

c) Hubungan antar organisasi berjalan dengan baik sebagai 

koordinasi antara implementor dengan yang mendukung. 

d) Pembentukan kesadaran masyarakat  

F. Motode Penelitian  

Metode Penelitian adalah suatu prosedur ilmiah yang sistematis yang 

dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan untuk menjawab 

permasalahan yang diajukan. Metode yang digunakan untuk penelitian ini 

adalah metode kualitatif, dimana penelitian kualitatif menurut Bodgamn & 

                                                           
13

Tim Dosen Bahasa Indonesia UMM, 2003. Bahasa Indonesia untuk kerangka ilmiah. UMM 

Press Malang. Hal 207, di akses tanggal 17 agustus 2016 
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Taylor dalam Imam Gunawan
14

 adalah:“Prosedur penelitian yang 

menghasilkan data desktriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan berperilaku yang data diamati pada latar dan individu secara utuh”. 

Dalam penelitian ini adapun langkah-langkah metode yang digunakan dalam 

mendukung penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1) Jenis Penelitian  

Penelitian tentang Implementasi Perda No. 10 tahun 2010 tentang 

pengelolaan sampah ini menggunakan metode penelitian deskriptif 

yang memberikan gambaran secara sistematis, factual dan akurat 

mengenai fakta-fakta yang ada dalam objek penelitian dan 

gambaran tentang fenomena-fenomena sebagai masalah atau 

kendala yang diselidiki dari keadaan dilapangan sesuai dengan 

permasalahan penelitian. Peneliti akan menjelaskan mengenai 

permasalan dalam sosialisasi perda kepada masyarakat kota 

Malang. Selain itu peneliti akan menjelaksan relosusi  dari 

permasalahan yang ada guna efektif pelaksanaannya  kepada 

masyarakat. Metode deskriptif adalah metode dalam peneliti status 

kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem 

pemikiran ataupun peristiwa saat ini
15

 

2) Sumber Data 

                                                           
14

 Gunawan, Imam. 2013 Metode Penelitian kualitatif teori & Praktik, Bumi Aksara, Jakarta. 

Hal 82 
15

 Moh Nazir, 2003. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta, Hal 54 
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a) Data Primer  

Data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti. Data 

Primer menurut Jonathan Sarwono adalah data yang berasal dari 

sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk 

terkompilasi ataupun dalam bentuk dokumenter. Data ini harus dicari 

melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu 

orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan 

sebagai saran mendapatkan informasi ataupun data.
16

Data primer 

dalam penelitian ini diperoleh dari observasi dan wawancara 

langsung dengan narasumber di Kontor DKP Kota Malang. 

b) Data Sekunder  

Data yang didapat secara tidak langsung. Data sekunder dapat 

diperoleh melalui kajian pustaka, kajian literature, kajian media, 

catatan, laporan historis yang telah tersusun dalam arsip. Dalam 

penelitian ini dapat berupa peraturan pemerintah, Undang-Undang, 

Buku, Jurnal, Laporan ataupun penelitian terdahulu. 

3) Teknik Pengumpulan Data. 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi 

dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian
17

 Mc Millan 

dan Schumacher dalam suharsaputra mengemukakan beberapa 

                                                           
16

 Jonathan, Sarwono. 2006. Metode Penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yogyakarta: graham 

Ilmu. Hal 126 
17

 Gulo. 2002. Metode Penelitian. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana. 
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instrument untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif 

antara lain observasi lapang, wawancara mendalam, dokumen, 

artefak dan teknik tambahan seperti bentuk audio visual.
18

 Dalam 

penelitian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 

a. Observasi 

Observasi yaitu dengan melakukan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. 

Sebgai metode ilmiah observasi dapat diartikan sebagai 

pengamatan. Meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu 

objek dengan menggunakan seluruh alat indra.
19

Observasi 

yang dilakukan adalah dengan melihat upaya pemerintah Kota 

Malang dalam mensosialisasikan perda kepada masyarakat. 

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara 

langsung kepada peneliti tentang perihal yang akan diteliti 

sehingga peneliti mengetahui secara dalam tentang 

pelaksanaan yang efektif.  

b. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah pengumpulan datadengan sebuah dialog 

yang dilakukan oleh peneliti langsung kepada pihak yang 

                                                           
18

 Suhasaputra, Uhar, Op. Cit. Hal 209 
19

 Suharsimiarikunto, 2002. Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek. Rineka cipt, 

Jakarta. Hal 133 
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berkompeten dalam suatu permasalahan.
20

 Dengan tujuan 

menemukan permasalahan secara lebih terbuka dengan 

meminta pihak narasumber menjawab sesuai dengan fakta, 

pendapat ataupun ide-ide terkait 

 

C. Dokumentasi  

Suharsimi Arikunto mengatakan metode dokumentasi adalah 

mencara data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat 

kabar, majalah, prasasti, notulen,rapat, agenda dan 

sebagainya.
21

 Metode dokumentasi berarti cara pengumpulan 

data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Dokumen 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa Undang-

undang, Jurnal dan Peraturan Daerah Kota Malang. 

4) Subjek Penelitian 

Peneliti menetapkan narasumber yang diharapkan bias 

memberikan informasi terutama yang berhubungan dengan 

efektivitas sosialisasi perda No 10 Tahun 2010. Oleh karena itu, 

Peneliti menetapkan beberapa subjek penelitian yaitu:  

I. Kasubag DKP Kota Malang     : 1 Orang 

II. Bagian Kebersihan      : 1 Orang 

                                                           
20
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Cipta. Hal 206 
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III. Seksi Pengangkutan dan Retrebusi    : 2 Orang 

IV. PSAL (Pengelolaan sampah air limbah)  : 1 Orang 

5) Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan 

untuk mendapatkan informasi serta data-data yang diperlukan oleh 

peneliti untuk menunjang penelitian ini. Lokasi penelitian ini 

dilakukan di Kota Malang dan fokus kepada Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan (DKP) dengan pertimbangan bahwa instansi tersebut 

yang bertanggung jawab dan berwenang dalam pelaksanaan 

Sosialisasi Perda kepada masyarakat. 

6) Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif. Analisa 

data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi 

satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

Sehingga peneliti dapat mengetahui mana yang harus dipilih untuk 

digunakan dan yang mana yang tidak dipergunakan untuk 

penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
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dengan menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh 

Miles dan Huberman.
22

 Antara lain sebagai berikut: 

 

a. Pengumpulan data 

Kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data-data di 

lapangan yang ada relavansinya dengan rumusan masalah dan 

tujuan penelitian yang telah peneliti rumuskan.Dalam 

mengumpulkan data, penelitian akan melakukan wawancara 

dan observasi. Peneliti akan melakukan observasi dan 

wawancara secara langsung pada Badan Hukum lalu Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan untuk mendapatkan data yang 

diinginkan. 

b. Reduksi kata 

Reduksi kata merupakan proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar 

yang muncul dari catatan-catatatn tertulis dilapangan. Reduksi 

dilkukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat 

ringkasan, menelusue tema, menulis memo dan sebagainya. 

Dengan menyisihkan data yang tidak relevan. Data yang 

diperoleh dari Bagian Hukum dan DKP Kota Malang akan 

dipilah-pilih sesuai dengan rumusan masalah penelitian 
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sehingga akan memberikan gambaran yang jelas dalam 

memfokuskan pada hal-hal penting yang relevan, sehingga 

akan mudah dalam penyajian data. 

 

 

c. Display Data 

Setelah data direduksi, selanjutnya dengan mendisplay data. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bias dilakukan 

dalam bentuk singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan 

teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka 

akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami.
23

Penyadian data digunakan untuk lebih 

meningkatkan pemahaman peneliti dan menjawab mengenai 

bagaimana efektivitas sosialisasi perda yang telah dibuat oleh 

pemerintah kota Malang terhadap masyarakat. Pada langkah 

ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga 

menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki 

makna yang ditulis. Proses penyajian data dilakukan dengan 

cara menampilkan data, membuat hubungan antar fenomena 

untuk memaknai apa yang sebenarnya yang terjadi dan apa 

yang di tindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. 
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d. Pengambilan Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan 

adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada atau 

berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih 

remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas. 

Kesimpulan masih sebagai hipotesis, dan dapat menjadi teori 

jika didukung oleh data-data yang lain.
24

 Penarikan 

kesimpulan merupakan hasil penelitian untuk menjawab focus 

penelitian berdasarkan hasil analisis data. Sehingga setelah 

data yang diperoleh tentang implementasi Kebijakan 

Peraturan Daerah No 10 Tahun 2010 dalam penelolaan 

sampah disajikan dalam bentuk uraian untuk menjawab 

rumusan masalah, maka selanjutnya akan disimpulkan. 

Melalui penarikan kesimpulan, temuan baru dalam penelitian 

yang berupa deskripsi objek yang sebelumnya tidak jelas akan 

menjadi jelas setelah diteliti. 
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