
1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia bersama negara-negara di dunia sepakat untuk menempatkan

kepentingan terbaik bagi anak dengan memenuhi hak-hak anak melalui suatu

forum internasional yang mendeklarasikan ”World Fit for Children”. Deklarasi ini

dilakukan pada tanggal 20 November 1989 di Amerika Serikat dan kemudian

disahkan pada tanggal 2 September 1990 yang kemudian deklarasi ini

ditindaklanjuti Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(KPP-PA) di Indonesia sejak tahun 2006 dalam bentuk upaya pengembangan

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).1

Indonesia Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November

1989 dan diratifikasi Indonesia pada tahun 1990 Bab (1) Pasal (1), yang dimaksud

dengan anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun. UndangUndang

nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal (1) Ayat (1) juga

menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun,

termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Secara sosiologis anak merupakan individu yang menjadi bagian dalam

struktur sosial masyarakat. Anak merupakan generasi penerus bangsa sekaligus

modal pembangunan yang diyakini mampu membuat perubahan secara lebih

1 Safitri. 2013. Implementasi kebijakan pengembangan kota layak anak di kecamatan semampir
surabaya. diambil dari http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id diakses pada tanggal 1 februari 2018
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kreatif, sederhana dan ringkas (Subiyakto, 2012).2 Anak merupakan manusia dan

karenanya menghormati hak asasi anak sama halnya dengan menghormati hak

asasi manusia (HAM). Smith bahkan menguatkan bahwa secara sempurna,

keseluruhan instrumen HAM internasional justru berada pada “jantung” hak-hak

anak.3 Namun kenyataannya hak asasi anak menunjukan bahwa adanya

diskriminasi terhadap anak karena anak yang termasuk dalam bagian kelompok

rentan terhadap kekerasan.

Berdasarkan informasi yang diterima oleh KomNas perlindungan anak,

pada tahun 2013 kasus kekerasan dan pelecehan seksual pada anak di Indonesia

semakin meningkat, 40% diantaranya terjadi di lingkungan sekolah, 30% di

lingkungan keluarga, dan 30% di lingkungan sosial. Jumlah kasusnya meliputi

sodomi sebanyak 52 kasus, perkosaan 280 kasus, pencabulan 182 kasus, dan

incest (hubungan seks sedarah) 21 kasus.4 Setiap tahun angka kekerasan terhadap

anak Indonesia mencapai 3.700, dan rata-rata terjadi 15 kasus setiap harinya dan

70 persen pelaku kekerasan terhadap anak adalah orang tua mereka sendiri.5

Hal ini membuktikan bahwa tempat tinggal dan orang tua yang seharusnya

menjadi kenyamanan bagi anak-anak untuk menikmati masa pertumbuhannya

dengan bermain dan belajar serta mempelajari hal-hal baru yang akan berdampak

positif pada pertumbuhannya, justru malah membawa dampak yang sebaliknya

yaitu sebagai tempat yang menyimpan momok bagi anak dan menjadi pelaku

2 Himawati, 2016, Analisis pemenuhan hak dasar anak pada program “kota layak anak”di
kecamatan gading cempaka, bengkulu diambil dari http://ejournal.stkip-pgri-sumbar.ac.id diakses
pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2018
3Muhtaj El Madja, 2009, DIMENSI-DIMENSi HAM, jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 225
4Guetau.com. 2013. Maraknya kekerasan terhadap anak perempuan.Dikases dari
http://guetau.com/ pada tanggal 16 Februari 2018
5TEMPO , 26 April 2016, KPAI: Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia Masih Tinggi. Diakses
dari https://nasional.tempo.co/read/765863/kpai-kekerasan-terhadap-anak-di-indonesia-masih-
tinggi. pada tanggal 2 April 2018
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kekerasan terhadap anak. Hal ini terjadi karena anak dianggap tidak memiliki

otoritas terhadap dirinya dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan

perlawanan. Oleh karena itulah anak-anak sangat rentan terhadap tindakan

kriminal yang dilakukan oleh orang dewasa.

Kota Batu sendiri kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan

pencabulan anak di Kota Batu dalam beberapa tahun terakhir mengalami

peningkatan yang cukup tinggi. Anak-anak korban KDRT dan pencabulan.

Berdasarkan data di Polres Batu, pada tahun 2013 ada 10 kasus, terdiri dari kasus

pencabulan/persetubuhan anak mencapai 9 kasus dan KDRT 1 kasus. Kemudian

tahun 2014 meningkat menjadi 17 kasus. Rinciannya yaitu kasus pencabulan anak

13 kasus, KDRT 1 kasus, pengeroyokan 2 kasus, dan penculikan anak 1 kasus.

Sedangkan untuk tahun 2015 hingga bulan Juli, ada 10 kasus, terdiri dari

pencabulan 7 kasus, KDRT 1 kasus dan kekerasan terhadap anak 2 kasus.6 Pada

tahun 2016 dari Januari hingga Oktober kasus kekerasan terhadap anak hanya

terdapat 4 kasus namun, pada tahun 2017 dari Januari hingga September

meninggkat menjadi 23 kasus. Dan ditambah dengan permasalahan anak yang

sering ditemui yaitu anak terlantar yang membutuhkan perhatian dari pemerintah.

Keadaan ini juga bukan tidak mungkin akan semakin diperparah oleh

perkembangan sektor pariwisata di Kota Batu, sebab salah satu aspek yang harus

diperhatikan dalam perkembangan pariwisata adalah aspek yang berkaitan dengan

pemberdayaan Hak Asasi Manusia yang di dalamnya termasuk hak asasi anak,

karena dalam industri pariwisata sangat besar potensi yang ditimbulkan untuk

6Bhirawa. 04 Agustus 2015. KDRT-Kekerasan Anak Meningkat di Kota Batu. Diakses dari
http://harianbhirawa.com/2015/08/kdrt-kekerasan-anak-meningkat-di-kota-batu/. Pada tanggal 05
April 2018
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terjadinya kekerasan pada anak seperti terjadinya eksploitasi seksual anak.

Kekerasan terhadap anak merupakan masalah global di mana anak-anak

mengalami berbagai bentuk kekerasan seperti hukuman fisik, pemaksaan kerja

atau eksploitasi dalam berbagai pekerjaan yang berbahaya (pertambangan, sampah,

seks komersial, perdagangan narkoba, dan lain- lain), diskriminasi, perkawinan

dini, dan pornografi.7 Oleh karena itu anak-anak harus dilindungi dari dampak

pariwisata yang akan berpengaruh negatif terhadap ekspolitasi anak.

Sektor pariwisata yang dikenal memberikan dampak positif pada daerah

seperti dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat sekitar hal ini tentu tidak serta merta membawa

pengaruh positif saja melainkan juga memberikan pengaruh negatif salah satunya

pada anak. Karena pariwisata yang diidentikkan kebahagaiaan/dan atau

kesenangan menjadi salah satu pemicu timbulnya permasalahan lain yaitu

permasalahan yang akan terjadi pada anak. Hal ini karena aspek lain yang tidak

dapat dipisahkan dari pariwisata adalah seks komersial, perdagangan narkoba dan

pornografi, sebab kebanyakan yang menjadi sasaran pekerja dari seks komersial

dan pornografi adalah anak-anak dibawah umur yang menjadi korban seks

komersil tersebut. maka dari itu pemerintah Kota Batu perlu diwaspadai hal-hal

negatif dari pariwisata adalah yang akan terjadi pada anak.

Permasalahana kekerasan pada anak termasuk masalah sosial yang perlu

mendapatkan perhatian dari pemerintah dan kesadaran masyarakat untuk turut ikut

serta dalam menangani dan pengentasan kekerasan terhadap anak. Termasuk

dilingkungan tempat tinggal anak, sebab sebagian besar masyarakat kurang sadar

7 Surwiyata.2003. Dampak pembangunan pariwisata terhadap kehidupan sosial budaya dan
ekonomi. Diakses dari http://erepo.unud.ac.id/. Pada tanggal 15 Februari 2018
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akan bahaya kekerasan terhadap anak serta beranggapan bahwa kekerasan

terhadap anak merupakan tindakan disiplin yang dilakukan oleh orang tuanya.

Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kekerasan

yang terjadi pada anak serta perhatian pemerintah dalam memberikan sosialisasi

bahaya kekerasan terhadap orang tua serta masyarakat.

Aspek yang perlu di perhatikan pemerintah adalah aspek perlindungan

khusus yang diberikan kepada anak seperti perlunya pemerintah bekerjasama

dengan dengan berbagai pihak seperti LSM maupun lembaga yang

berfokus/bergerak pada penanganan permasalahan anak, seperti lembaga

perlindungan anak dan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan

anak (P2TP2A). Sehingga anak-anak korban kekerasan dapat tertanggani serta

mendapatkan penanganan dengan baik.

Serta memberikan ruang bagi anak untuk menyampaikan pandangan

maupun pendapat mengenai berbagai hal yang menyangkut dengan pembangunan

infrastruktur hak anak, melalui forum anak anak-anak juga dapat menggontrol

kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada anak, anak–anak juga dapat

berkumpul dan melakukan diskusi mengenai isu-isu anak yang terjadi di Kota

Batu.

Kota Batu merupakan kota yang turut serta dalam melaksanakan program

kota layak anak (KLA) yang mana dimulai pada tahun 2014 dengan dibentuknya

tim perumus gugus tugas dan rencana aksi kota layak anak. Pada tahun 2017

Kota Batu mendapatkan penghargaan predikat KLA tinggkat pertama dari 5

kategori yaitu , madya, nindya,utama, kota layak anak (KLA). Dengan didapatkan

penghargaan KLA tinggat pertama menunjukan bahwa Kota Batu telah
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memperhatikan dan mewujudkan hak-hak anak di Kota Batu meskipun masih ada

permasalahan anak yang belum tertangani oleh pemerintah Kota Batu, oleh karena

itu diharapkan pemerintah Kota Batu dapat lebih memberikan perhatian terhadap

hak-hak anak dan permasalahan anak di Kota Batu sehingga tinggkatan

penghargaan KLA di Kota Batu dapat meningkat kekategori KLA yang lebih

tinggi.

Menyelesaikan permasalahan-permasalahan anak di Indonesia pemerintah

melalui Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

mengeluarkan program yang bertujuan untuk memenuhi hak anak tersebut,

program ini dikenal dengan kota layak anak (KLA). Kota Layak Anak merupakan

istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan

Perempuan tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak.

Implementasi program kota layak anak sesuai dengan beberapa surat

keputusan Walikota Batu Nomor 180/275KEP/422.012/2014 tentang

pembentukan gugus tugas kota layak anak, 180/66/KEP/422/012/2014 tentang

pembentukan tim pengurus gugus tugas dan rencana aksi kota layak anak, dan

180/228/KEP/422.012/2012 tentang pembentukan pengurus forum anak Mahkota

anak wisata Kota Batu (Mahasatu), berdasarkan Peraturan Mentri Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan

Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak. Serta adanya dukungan dari

Gubernur Jawa Timur yang mendukung program Kota Layak Anak dengan

dukungan APBD untuk pengembangan Kab/Kota Layak anak, hal ini

diberitahukan melalui surat yang dikeluarkan dengan nomor surat 263/ 1987/ 032/

2011.
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Pentingnya penelitian ini dilakukan karena mengingat pelayanan publik

merupakan salah satu bagian penting dari kebijakan publik yang dimana

pelayanan publik mempunyai peran penting dalam melaksanakan keberhasilan

suatu program kebijakan. Jika pelayanan publik tidak berjalan dengan baik maka,

tujuan yang diingginkanpun dapat terwujud. Untuk itu peneliti mengambil judul

implementasi program kota layak anak (KLA) pada Kota Batu ini sangat penting

dilakukan karena permasalahan anak sangat membutuhkan penanganan yang

serius.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi program kota layak anak (KLA) pada Kota Batu?

2. Apa sajakah faktor penghambat implementasi program kota layak anak

(KLA) pada Kota Batu?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah dan latar belakang diatas, memiliki beberapa tujuan

penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi program kota layak anak (KLA) pada

Kota Batu.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi program kota

layak anak (KLA) pada Kota Batu.

D. Manfaat Penelitian
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara

teoritis maupun praktis, diantaaranya:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah

referensi dalam bentuk informasi dan pengetahuan bagi mereka yang ingin

mengetahui kebijakan tentang implementasi program kota layak anak pada Kota

Batu dan juga menjadikan literatur bagi pengembangan ilmu sosial dan politik.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi terhadap

Pemerintah Kota Batu terkait implementasi program kota layak anak pada Kota

Batu. Tidak terlepas juga agar memberikan pemahaman yang baik bagi kami

peneliti dan tentunya masyarakat Kota Batu.

E. Definisi Konseptual dan Definisi Oprasional

a. Definisi Konseptual

1. Implementasi Kebijakan

Proses implementasi merupakan sebuah abstraksi atau performasi dari

suatupelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk

meraih kinerja implementasi kebijkan berjalan secara linear dari keputusan politik

yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Ada enam variabel,

menurut Van Metter & Van Horn, yang mempengaruhi kinerja implementasi

kebijkan publik.

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

2. Sumber daya
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3. Karakteristik agen pelaksana

4. Sikap atau kecendrungan (Disposition) para pelaksana

5. Komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana

6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.8

2. Program Kota Layak Anak

Kota Layak Anak merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2005 melalui Kebijakan

Kota Layak Anak. Karena alasan untuk mengakomodasi pemerintahan kabupaten,

belakangan istilah Kota Layak Anak menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak dan

kemudian disingkat menjadi KLA. Dalam Kebijakan tersebut digambarkan bahwa

KLA merupakan upaya pemerintahan kabupaten/kota untuk mempercepat

implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi,

strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi, dan program

yang layak anak.9

Kota layak anak merupakan Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem

pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber

daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh

dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin

pemenuhan hak dan perlindungan anak.10 Dalam menjalanan program yang telah

dikeluarkan oleh pemerintah tentu harus melibatkan semua elemen termasuk

masyarakat dan dunia usaha, dengan melibatkan semua elemen diharapkan

program kebijkan pemerintah tersebut dapat berjalan sesui dengan arah sasaran

kebijakan.

8 Agustin, 2016, DASAR-DASAR KEBIJAKAN PUBLIK Babdung: Alfabeta, 133-135.
9 http://www.kla.id/kota-layak-anak/ diakses pada tanggal 10 Februari 2018
10 Peraturan Mentri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, No 11, tahun 2011
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b. Definisi Oprasional

1. Bagaimana implementasi program kota layak anak pada Kota Batu

1) Kebijakan penanggulangan kekerasan anak

2) Upaya-upaya pengembangan kota layak anak

a. Melakukan kampanye/sosialisasi

b. Pembentukan forum anak

c. lembaga layanan bagi anak korban kekerasan

d. lembaga layanan bagi anak berkebutuhan khusus

e. Taman bermain anak

3) Partisipasi LSM perlindungan anak (LPA)

4) Kinerja kotal layak anak

5) Ukuran kota layak anak

6) faktor penghambat implementasi program kota layak anak pada Kota

Batu

a) Kurangnya kesadaran masyarakat

b) kurangnya koordinasi lintas satuan kerja

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pengetahuan berbagai metode atau cara

yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data objektif dan untuk

menganalisis data. Metode digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif.

Metode kualitatif menurut Lexy J. Moleong adalah berdasarkan pondasi penelitian,

paradigma penelitian, perumusan masalah, tahap-tahap penelitian, teknik
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penelitian, kriteria dan teknik pemeriksaan data dan penafsiran data11. Penelitian

kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut

pandangan manusia yang diteliti.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian kualitatif yang

bersifat deskriptif. Artinya, prosedur penelitian yang menghasilkan data-data

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang sifat-sifat individu, keadaan,

gejala dari kelompok tertentu yang dapat diamati. Penulis akan mendiskripsikan

atau menggambarkan tentang implementasi program kota layak anak pada Kota

Batu.

2. Sumber Data

Sumber data dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu data primer dan data

sekunder. Data primer adalah data utama atau pokok yang didapatkan dan

dikumpulkan secara langsung dari subjek penelitian untuk kepentingan penelitian

yang bersangkutan, sedangkan data sekunder adalah data pendukung yang

didapatkan dan dikumpulkan dari penelitian-penelitian sebelumnya atau data yang

diterbitkan oleh media massa ataupun instansi lain. Data-data tersebut akan

menjadi bahan dalam penyusunan penelitian.

a. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari

tangan pertama) yaitu melalui observasi lapangan, wawancara dan

dokumentasi.

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber peneliti dari

sumber yang sudah ada, yaitu melalui referensi seperti buku, jurnal,

11 Sudarto.1995.Metodologi Penelitian Filsafa. Jakarta: Raja Grafindo. Hal. 63
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media massa, peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu

ataupun informasi lainnya yang bersangkutan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data12. Teknik

pengumpulan yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui teknik

observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data-data yang

bersangkutan dengan penelitian.

1. Teknik Observasi

Observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dengan

melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan

diselidiki13. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat,

mencatat. Observasi akan dilakukan sesuai dengan lokasi penelitian yang telah

ditentukan fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek

dalam fenomena tersebut14.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila

responden yang diamati tidak terlalu besar15 . Berkenaan dengan penelitian ini,

maka observasi sangat cocok digunakan dalam pengumpulan data karena data

yang akan dicari mengenai implementasi program kota layak anak pada Kota Batu.

12 Sugiyono.2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA hal.
224
13 Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineke Cipta. Hal. 124
14 Gunawan. 2013.Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 143
15 Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA hal.
166
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Dalam penelitian ini, observasi tersebut akan dilakukan dalam

pengumpulan data mengenai “implementasi program kota layak anak pada Kota

Batu”, data mengenai “kondisi seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah

sehingga Kota Batu dapat mencapai kota layak anak” sesuai dengan definis

operasional.

2. Teknik Wawancara

Menurut Kartono, wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan

pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua

orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik16. Ada dua tipe wawancara dalam

tataran yang luas yaitu terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur

digunakan karena informasi yang diperlukan penelitian sudah pasti, sedangkan

wawancara tidak tersetruktur bersifat lebih luwes dan terbuka.

Dalam penelitian ini, dua tipe wawancara tersebut mungkin akan

dilakukan kedua-duanya untuk mendapatkan data mengenai “aktor-aktor

penanggung jawab dalam implementasi program kota layak anak pada Kota Batu,

data mengenai “Target dan Capaian program kota layak anak”, dan data lainnya

yang berangkutan dengan definisi operasional.

c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari

lembaga atau organisasi maupun dari perorangan17. Dokumentasi bertujuan untuk

mendapatkan data berupa gambar, video ataupun dalam bentuk tulisan yang

didapat dari subjek penelitian ataupun lokasi penelitian yang telah ditentukan.

16 Gunawan. 2013.Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 160
17 Hamidi.2004.Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan
Lapangan Pennelitia.Malang: UMM Press. Hal. 72
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Dokumentasi sangatlah penting dan tidak dapat terpisahkan dalam

penelitian kualitatif. Teknik dokumentasi ini memudahkan peneliti dalam

mendapatkan data tentang “aktor-aktor penanggung jawab dalam implementasi

program kota layak anak pada Kota Batu”. Dokumen yang telah diperoleh

kemudian dianalisis (diurai) dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu hasil

kajian yang sistematis, padu dan utuh18.

Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi ini secara keseluruuhan

dilakukan untuk mendapatkan data mengenai “implementasi program kota layak

anak pada Kota Batu”, yang telah dirinci dalam definisi operasional. Teknik ini

sangat cocok dengan metode yang bersifat kualitatif, sehingga akan memudahkan

dalam penyusunan penelitian.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti19.

Subjek penelitian adalah orang yang memberikan informasi atau keterangan

mengenai fakta atau pendapat sesuai dengan penelitian yang bersangkutan. Subjek

penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian

Penduduk. Kasi Pengurus Utamaan Gender dan Pengurus Utamaan Hak

Anak.

5. Lokasi Penlitian

Lokasi penelitian adalah tempat untuk mengumpulkan dan mencari data

serta berinterkasi dengan subjek penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas

18 Gunawan. 2013.Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara. Hal.182
19 Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineke Cipta. Hal. 145
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Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan

KB, jalan Panglima Sudirman no. 507 Kota Batu.

6. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah pegujian sistematika dari sesuatu untuk

menetapkan bagian-bagiannya, hubungan antar kajian, dan hubungannya terhadap

keseluruhannya20. Kegiatan diawali dengan mengadakan observasi, kemudian

dilengkapi oleh data yang diperoleh dari wawancara dan dokumen-dokumen atau

sumber-sumber lain terkait dengan “implementasi program kota layak anak pada

Kota Batu”.

Pengumpulan data dan analisis data pada praktiknya tidak secara mudah

dipisahkan, keduanya dikerjakan bersamaan artinya analisis data memang

seharusnya dikerjakan bersamaan dengan pengumpulan data kemudian

dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai dikerjakan21. Pengumpulan data

dengan cara mengedit data yaitu memeriksa data yang terkumpul berkenaan

dengan kelengkapan-kelengkapan dan kebenaran sehingga siap untuk diproses

lebih lanjut.

Kemudian dilakukannya pemberian tanda pada data yang terkumpul dan

dikelompokan serta klasifikasi data yaitu mengadakan seleksi data yang

terkumpul sesuai dengan sumber data masing-masing. Miles & Huberman

mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data

penelitian kualitatif yaitu reduksi data (data reduction), paparan/penyajian data

(data display) dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing)22 .

1. Reduksi Data

20 Gunawan. 2013.Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 210
21 Ibid.
22 Ibid. Hal.211
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Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting23. Dengan demikian reduksi data dalam

penelitian ini adalah merangkum, meringkas atau mengambil kesimpulan dari

data-data yang sudah kita dapatkan dengan memberi fokus atau pokok

permasalahan terhadap “implementasi program kota layak anak pada Kota Batu”.

Dari penelitian ini nanti akan dirangkum data-data yang sudah didapatkan baik

data primer maupun data sekunder.

2. Pemaparan / Penyajian Data

Menurut Miles & Huberman, pemaparan data sebagai sekumpulan

informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

pengambilan tindakan24. Penyajian data diikuti oleh proses mengumpulkan data-

data yang saling berhubungan satu sama lain melalui wawancara, dokumentasi,

dan pengamatan yang lebih mendalam.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus

penelitian berdasarkan hasil analisi data25. Setelah peneliti menarik kesimpulan

dari hasil penelitian, peneliti memahani dan mempelajari kembali data-data hasil

penelitian, meminta pertimbangan kepada berbagai pihak mengenai data-data

yang diperoleh dilapangan. Isi kesimpulan akan menyatakan kredibilitas dari

asumsi awal yang ditentukan oleh peneliti terhadap “implementasi program kota

layak anak pada Kota Batu”.

23 Ibid.
24 Ibid.
25 Ibid. Hal. 212



17


	



