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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Kemiskinan telah menjadi masalah global, dan masalah yang sama juga 

terjadi di Indonesia. Sejak zaman kemerdekaan, bangsa Indonesia telah 

menghadapi masalah ini dan tetap menjadi masalah utama bangsa Indonesia 

hingga saat ini. Masalah kemiskinan sangat kompleks karena berkaitan dengan 

aspek sosial, ekonomi, budaya dan lainnya. 

Kemiskinan juga dapat menghambat perkembangan suatu negara, 

sehingga kemiskinan merupakan masalah penting yang perlu diperhitungkan oleh 

pemerintah. Banyak program dari pemerintah untuk menangani masalah 

kemiskinan di Negeri ini yang pada akhirnya diarahkan kedalam bentuk 

peningkatan kesejahteraan dan pengurangan beban penduduk miskin, salah 

satunya yaitu melalui perlindungan sosial bagi rakyat miskin. Kegiatan 

perlindungan sosial tersebut adalah PKH. 

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah manifestasi dari Kebijakan 

Pengurangan dan Kemiskinan salah dari satu Program Pengurangan Kemiskinan. 

Kemiskina sendiri adalahsalah satu masalah di mana orang kesulitan untuk 

memenuhi kebutuhan mereka, juga termasuk pendidikan dan layanan kesehatan. 

Kemiskinan sering dipahami dalam arti yang sangat sederhana, yaitu kurangnya 

uang, pendapatan rendah dan kegagalan untuk memenuhi kebutuhan dasar 

kehidupan sehari-hari. Kemiskinan itu sendiri juga dapat diartikan sebagai 

ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. 
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Program Keluarga Harapan dikelola oleh Kementerian Sosial di bawah 

pengawasan ketat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yang 

dijalankan oleh Dinas Sosial, salah satu lembaga layanan sosial pemerintah. PKH 

pertama kali diluncurkan di Indonesia pada 2007 dan dianggap sebagai program 

pengentasan kemiskinan andalan Indonesia. Program "Harapan Keluarga" 

dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No. 1.40 tahun 2014 tentang 

Jaminan Sosial, Keputusan Presiden No. 3 tahun 2010 tentang Program 

Pembangunan yang Adil dan keputusan presiden No. 15 tentang percepatan 

pengentasan kemiskinan. 

Program Keluarga Harapan yang bisa juga disebut "PKH", merupakan 

suatu program dukungan sosial bersyarat untuk keluarga miskin yang 

didefinisikan sebagai KPM atau Keluarga Penerima Manfaat. Sebagai program 

bantuan sosial bersyarat, PKH memberi keluarga miskin, terutama wanita hamil 

dan anak-anak, akses ke berbagai lembaga medis dan pendidikan di daerah 

mereka. Manfaat PKH juga didorong untuk melibatkan para penyandang cacat 

dan orang lanjut usia, mempertahankan tingkat kesejahteraan sosial mereka sesuai 

dengan Konstitusi dan Visi Misi Presiden Indonesia. 

Melalui PKH mendorong KPM untuk memiliki akses ke dan 

menggunakan layanan sosial dasar untuk kesehatan, pendidikan, gizi, perawatan 

dan dukungan, termasuk akses ke berbagai program perlindungan sosial lain yang 

juga merupakan program berkelanjutan tambahan. PKH harus menjadi tulang 

punggung pengentasan kemiskinan dengan mengintegrasikan berbagai program 

perlindungan nasional dan pemberdayaan sosial. 
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Program prioritas nasional Bank Dunia ini dianggap sebagai program 

yang paling hemat biaya untuk mengurangi kemiskinan dan mengurangi 

ketidaksetaraan di antara kaum miskin, dan juga merupakan program yang paling 

efektif. Studi lain menunjukkan bahwa PKH dapat mengangkat penerima manfaat 

dari kemiskinan, meningkatkan konsumsi keluarga bahkan dalam skala yang lebih 

besar, dan merangsang pemangku kepentingan nasional dan regional untuk 

meningkatkan infrastruktur kesehatan serta keselamatan, dan pendidikan. 

Misi pengurangan kemiskinan yang lebih besar dari PKH telah menjadi 

lebih terlihat, mengingat bahwa jumlah orang miskin di Indonesia pada bulan 

Maret 2016 masih menyumbang 10,86% dari total populasi atau 28,01 juta orang 

(BPS, 2016). Pemerintah telah menetapkan tujuan untuk mengurangi kemiskinan 

menjadi 7-8% pada tahun 2019, seperti yang ditunjukkan dalam RPJMN untuk 

2015-2019. PKH diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan untuk 

mengurangi jumlah orang miskin, menutup kesenjangan (koefisien Gini) 

sekaligus meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM). 
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Gambar 1.1 Cakupan PKH Tahun 2007 s.d. 2018 

 

Sumber : Buku Pedoman Pelaksanaan PKH 2018 

 

 Untuk PJP dari 2010 hingga 2014, target penerima dan alokasi 

anggaran PKH telah meningkat dan melampaui basis target yang 

direncanakan 

 Implementasi PKH pada tahun 2016 adalah rumah miskin 6 juta 

dengan jumlah anggaran Rp. 10 triliun 

 Pada tahun 2017, jumlah penerima PKH adalah 6.228.810 rumah 

tangga dan anggarannya adalah Rp11,5 triliun.  

 Penerima PKH pada 2018 adalah 10 juta KPM dengan jumlah  

anggaran Rp. 19,4 triliun 

Keluarga Penerimah Manfaat wajib terdaftar serta hadir di lembaga 

pendidikan dan kesehatan terdekat. Tanggung jawab Keluarga Penerima Manfaat 
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dibidang kesehatan termasuk perawatan antenatal untuk wanita hamil, penyediaan 

makanan dan vaksin, dan penimbangan anak di bawah usia lima tahun dan anak-

anak prasekolah. Kewajiban dalam pendidikan adalah mendaftar dan memastikan 

keberadaan anggota keluarga PKH di unit pendidikan sesuai dengan tingkat 

pendidikan dasar dan menengah. Sejak 2016, ada komponen tambahan 

kesejahteraan sosial, yaitu orang-orang cacat dan lansia di atas usia 70 tahun, dan 

pada 2018 komponen yang lebih tua dibatasi hingga 60 tahun. 

Sasaran PKH adalah keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data 

Program Pengelolaan Kemiskinan dan Buruk Terpadu yang memiliki komponen 

kesehatan dengan kriteria ibu hamil / menyusui dan anak-anak berusia nol hingga 

enam tahun. Komponen pendidikan didefinisikan sebagai anak-anak sekolah 

dasar / kecil atau sederajat, sekolah menengah atas / kedewasaan atau anak-anak 

sederajat, sekolah menengah atas / kedewasaan atau setara anak-anak dan anak-

anak berusia enam hingga 21 tahun, wajib 12 tahun belum selesai. Sejak 2016, 

telah ada komponen kesejahteraan sosial tambahan dengan kriteria maju 

diprioritaskan dari usia 60 (enam puluh) dan mereka yang cacat yang 

mengutamakan mereka yang cacat. 

PKH mendorong KPM untuk memiliki akses ke dan menggunakan layanan 

sosial dasar untuk kesehatan, pendidikan, gizi, perawatan dan dukungan, termasuk 

akses ke berbagai program perlindungan sosial lainnya, yang juga merupakan 

program berkelanjutan. PKH harus menjadi tulang punggung pengentasan 

kemiskinan, menyatukan berbagai program perlindungan nasional dan 

pemberdayaan sosial. Saat ini, jumlah keluarga penerima PKH di Malang adalah 
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9.880 KPM. Tentu saja, tidak semua warga Kota Malang menerima dukungan 

PKH, tetapi ada kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk calon KPM 

PKH
1
. Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, penulis termotivasi untuk 

melakukan penelitian “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota 

Malang (Studi Pada Dinas Sosial Kota Malang)”.
2
 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang 

diangkat  dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan di Kota Malang? 

2. Apa hambatan dalam Implementasi Program Keluarga Harapan di Kota 

Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, bahwa penelitian ini  

bertujuan untuk, sebagai berikut: 

1. Agar bisa mengetahui bagaimana Implementasi Program Keluarga 

Harapan di Kota Malang. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menunjangproses Implementasi 

Program Keluarga Harapan di Kota Malang. 

 

 

 

                                                           
1
https://dinsos.malangkota.go.id/program-keluarga-harapan-pkh diakses pada 11 februari 2019  

2
https://www.kemsos.go.id/program-keluarga-harapan diakses pada 22 agustus 2018 

https://dinsos.malangkota.go.id/program-keluarga-harapan-pkh/
https://www.kemsos.go.id/program-keluarga-harapan
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1.4 Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk 

kalangan akademis pada khususnya, dan untuk masyarakat pada umumnya. 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1.4.1 Manfaat SecaraTeoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadisalah 

satu bahan perbandingan dari studi lebih lanjut dalam peningkatan dan 

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan, 

khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pemerintah 

daerah dalam pelaksanaan suatu program. 

1.4.2 Manfaat Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadisalah satu masukan 

terhadap implementasi kebijakanpemerintah di suatu daerah dalam 

pelaksanaan suatu program, diutamakan untuk memberikan masukan 

kepada Dinas Sosial Kota Malang dalam melaksanakan tugas-tugas 

pemerintahan demi mensejahterakan kehidupan masyaraka terutama di 

Kota Malang. 

1.5 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional 

1.5.1 Definisi Konseptual 

Definisi konseptual merupakan pengembangan umum dari konsep 

yang digunakan oleh peneliti pada penelitian. Beberapa yang berkaitan 

dengan konsep peneliti adalah: 
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1.5.1.1 Implementasi Kebijakan 

Implementasi bagi Winarno sendiri, adalah Implementasi 

kebijakan terbatas karena tindakan diambil oleh masing-masing 

individu (kelompok) pemerintah dan yang bertujuan mencapai 

untuk semua yang dalam tujuan ditetapkan kebijakan 

sebelumnya keputusan, sebagaimana dinyatakan buku dalam ini. 

Solochin A.W menyampaikan bahwa, Implementasi ialah 

pemahaman tentang apa yang sebenarnya terjadi setelah 

pernyataan validitas atau perumusan suatu program menjadi 

pusat perhatian pada implementasi kebijakan, yaitu, peristiwa 

dan kegiatan yang terjadi setelah ratifikasi pedoman untuk 

kebijakan negara yang mencakup upaya untuk mengelola atau 

memiliki dampak nyata pada masyarakat atau peristiwa.
3
 

Proses penerapan baru dapat kebijakan dimulai jika 

kebijakan tujuan telah ditetapkan dan ditetapkan, program dan 

jika telah dialokasikan dana untuk mencapai tujuan tersebut 

kebijakan. Proses implementasi dapat dijelaskan secara 

sistematis sebagai berikut ini
4
 : 

  

 

                                                           
3
 Abdul Wahab, Solichin (2008). Analisis Kebijaksaan dari formulasi keimplementasi 

kebijaksanaan negara. Jakarta : Bumi Aksara 
4Bambang Sunggono, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali, 
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Gambar 1.2 Tahap Kebijakan 

 

 

Sumber : Pengantar Metode Penelitian Hukum (Bambang, 2006) 

1.5.1.2 Dekonsentrasi 

Dalam konteks pemindahan wewenang, ini bukan bagian 

dari pengertian desentralisasi dalam arti luas. Dekonsentrasi pada 

gilirannya terkait dengan dari kebalikan dalam arti desentralisasi 

desentralisasi karena desentralisasi distribusi menekankan 

kekuatan yang pusat memperkuat dan kekuatan menstabilkan di 

pusat wilayah tersebut. 

Kebijakan ini dianggap populer tidak Indonesia di 

reformasi sejak pasca krisis, serta pengalaman yang tidak di 

masa menyenangkan lalu ketika berkuasa ORBA. Ketika 

dekonsentrasi dikaitkan desentralisasi dengan tugas-tugas dan 

bantuan yang diatur oleh UU 32/2004, dapat dipahami ketika 

banyak pendapat diundang. di wilayah Republik Indonesia. 

Menurut Doore dan Wodhill, dekonsentrasi dilihat sebagai 

tata kelola proses yang dicapai menciptakan dengan wilayah 

untuk administratif memastikan program manajemen yang 

efektif. 

Dampak 

akhir 

Kebijakan 

Dampak 

Kebijakan 

Proses 

Pelaksana 
Kebijakan 
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Dekonsentrasi berasal dari pemerintah pusat umum atau 

terbatas untuk manajer daerah disuatu daerah. Selainitu, 

dekonsentrasi juga menyiratkan transfer kekuasaan terbatas 

dalam hal pengambilan keputusan khusus dan manajemen 

fungsional dengan cara administratif di berbagai tingkat 

organisasi, tetapi tetap di bawah otoritas hukum yang sama dari 

pemerintah.pusat
5
.  

Munculnya konsep dekonsentrasi dicapai ketika fungsi 

dan kegiatan pemerintah berlipat ganda, yang mencerminkan 

kesenjangan yang semakin lebar (gap) antara pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah. Dekonsentrasi bermula dari perlunya 

masyarakat untuk berinteraksi secara intensif dengan pemerintah 

pusat. Munculnya dekonsentrasi telah ditandai oleh penciptaan 

dan commissioning sejumlah kantor parlemen dan pemerintah di 

luar ibukota. 

Pemerintah daerah adalah jenis desentralisasi yang 

menjadikan sub ordinasi suatu pemerintah di suatu negara 

sebagai agen pemerintah pusat. Agen pemerintah pusat biasanya 

adalah lembaga eksekutif. Pemerintah daerah terintegrasi dan ada 

pemerintah daerah yang tidak terintegrasi. Menurut Irawan 

                                                           
5
 United Nations Development Programme, 1999, ‘Decentralization: A Sampling of Definitions’, Joint 

UNDP-Government of Germany Evaluation of the UNDP Role in Decentralization and Local 
Governance, Working Paper. 
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Soejipto
6
 desentralisasi dalam pengertian administrasi 

didefinisikan sebagai wewenang pemerintah pusat, yang dicapai 

dengan mendelegasikannya kepada badan-badan pemerintah 

yang dibentuk dan ditempatkan di daerah, di mana wewenang 

diberikan melalui pemerintah daerah. 

Perbedaan dekonsentrasi dan desentralisasi dikemukakan 

oleh Ateng Syafrudin
7
adalah desentralisasi berarti bentuk 

menyerahkan sebagian dari wewenang pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah atau kepada organ-organ yang lebih rendah, 

sedangkan dekonsentrasi sebagai bentuk pendelegasian bagian 

dari wewenang antara lembaga-lembaga pemerintah pusat atau 

pemerintah yang lebih rendah. Karena itu, kebijakan 

dekonsentrasi sama pentingnya dengan desentralisasi sistem 

pemerintahan di Indonesia. 

1.5.1.3 Program Keluarga Harapan (PKH) 

Program Keluarga Harapan, yang selanjutnya disebut 

PKH, adalah program bantuan sosial bersyarat untuk keluarga 

penerima yang ditunjuk sebagai keluarga penerima PKH. Untuk 

mempercepat pengentasan kemiskinan, sejak 2007, Pemerintah 

Indonesia telah mengimplementasikan PKH. 

                                                           
6
 Irawan Soejito, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Bina Aksara, Jakarta, Cetakan 

Kedua, Agustus 1984., hlm. 13. 
7
 Ateng Syafrudin, 1993, Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Di Daerah, Citra Aditya Bakti, Bandung. 
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Program perlindungan sosial, juga dikenal di seluruh 

dunia sebagai transfer tunai bersyarat (CCT), telah terbukti 

sangat efektif dalam mengatasi kemiskinan negara-negara ini, 

terutama masalah kemiskinan kronis.Peraturan Kementerian 

Sosial (Permensos) 1/2018 Pasal 1 Angka 1 menjelaskan 

bahwa:  

“PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat 

kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang 

terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, 

diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan 

ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.” 

Bantuan sosialyang diberikan adalah bantuan dalam 

bentuk uang, barang dan jasa untuk keluarga dan / atau orang 

yang miskin, tidak mampu dan / atau rentan terhadap risiko 

sosial. Sasaran PKH adalah keluarga dan / atau orang miskin 

dan rentan yang terdaftar dalam program pengolahan data 

terpadu untuk orang miskin, mengintegrasikan komponen 

kesehatan, pendidikan dan / atau kesejahteraan sosial. 

 

1.5.2 Definisi Operasional 

Definisi Operasional ialah suatu definisi yang berdasarkan apa 

yang bisa  di amati. Secara taklangsung, definisi operasional akan 

merujuk pada cara yang benar untuk memasukkan data yang akan 
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digunakan atau bagian pengukuran variabel.
8
 Adapun upaya 

menentukan indikator operasional pada penelitian ini: 

a. Perencanaan dan Persiapan PKH 

b. Proses Implementasi PKH 

c. Hubungan  antar pelaksana dan pendukung berjalan dengan baik. 

d. Pelaksanaan PKH di Kota Malang 

1.6 Metode Penelitian 

Paeneliti didalam  penelitian  ini  menggunakan metode  

penelitian kualitatif, sehingga masalah yang diteliti adalah fenomena 

sosial deskriptif. Menurut Djaman dan Aan Komariah, Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan sebuah situasi sosial 

tertentu, menggambarkannya dengan benar, menggunakan kata-kata 

dan metode yang tepat untuk mengumpulkan data analitis yang 

diperoleh dari situasi yang alami.
9
 

 

1.6.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, bertujuan 

mencari deskripsi secarafaktual,sistematis dan akuratt mengenai situasi. 

Hasil penelitian tertulis berisi kutipan dari data untuk menggambarkan 

dan menyediakan bukti presentasi.
10

 Jenis penelitian deksriptif dipilih 

                                                           
8Tim Dosen Bahasa Indonesia UMM, 2003. Bahasa Indonesia untuk kerangka ilmiah. UMM 

Press Malang. Hal 207, di akses tanggal 23 agustus 2018 
9
Satori, Djam’an dan Komariah, Aan. 2013. Metodologi Penelitian Kulitatif.  Bandung: Alfabeta 

10
Sugiyono (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta 
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agar peneliti dapat dengan mudah mendeksripsikan fakta-fakta 

dilapangan terkait implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam 

pelaksanaan program keluarga harapan di Kota Malang. 

1.6.2 Sumber Data 

Sumberdata dalah hal segala memberikan yang informasi data 

mengenai yang dibutuhkan oleh peneliti. Data tersebut di bedakam 

menjadi2 yaitu: 

a. Data Primer 

Data Primerr ialah sebuah dtayang didapat dari penelitian 

bagian pertama, atau yang data diperoleh dari langsung hasil survei 

peneliti dengan penelitian informan. Topik yang penelitian 

dimaksudkan penuli adalah staf Dinas Sosial Kota Malang. 

Pemilihan topik didalam penelitian ini dasarkan mengatasi pada 

masalah saat berlangsungnya penelitian dan keterlibatan mereka 

secara langsung didalam implementasi kebijakan. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder berasal dari data yang diberikan oleh ssumber 

lain dengan ketentuan bahwa jenis informasi sekunder tersebut 

melengkapkan data primer seperti undang - undang, peraturan 

pemerintah, jurnal dan lokasi penelitian. 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian, data merupakan hal paling berpengaruh  untuk 

menanggapi sebuah rumusan masalah didalam penelitian tersebut. Data 
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yang diperoleh akan dianalisis dengan metode tertentu. Dalam 

penelitian ini metode yang digunakan, sebagai berikut: 

a. Observasi 

Metode yang   di mana peneliti melakukan pengamatan serta 

mencatat semua data  yang diterima dilapangan sebagai kenyataan 

untuk mendapatkan pemahaman atau bukti data dari apa  yang diamati 

sebelumnya.
11

 

 

b. Wawancara 

Wawancara adalah sebuah sesi pertanyaan dan jawaban di antara 

orang yang diwawancarai dengan peneliti bertujuan mendapatkan 

jawaban atas masalah penelitian. 

 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan sarana untuk pengambilan datayangdi 

dapatdari kumpulan catatan/dokumen yang disimpan sebagai 

sumberdata,hal ini digunakan untuk menguji dan menafsirkan 

fenomena sosiall yang berkaitan dengan masalah penelitian. 

1.6.4 Subjek Penelitian 

Subjek pada penelitian adalah  pihak terkait yang menjadi objek 

peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai topic yang sedang 

ditelti. Subjek penelitian dipakai untuk mendapatkan suatu informasi 

                                                           
11

Rahayu, I dan Ardani. 2004. T, Observasi dan Wawancara, Hlm 1 
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suatu permasalahan dan pengumpulan data.
12

 Maka dari itu subjek dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Staf Bagian Jaminan Sosial Keluarga Dinas Sosial Kota 

Malang: 2 Orang 

2. Pendamping Program Keluarga Harapan:1Orang 

3. KPM PKH:2 Orang 

 

1.6.5 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan 

penelitian tempat dimana peneliti dapat mengungkap tentang 

informasi atau situasi yang sebenarnya dari objek yang dieliti. Oleh 

karena itu, peneliti mengambil lokasi penelitian di Dinas Sosial Kota 

Malang. 

1.6.6 Teknik Analisa Data 

Analisis data adalah proses terakhir sebelum menarik 

kesimpulan. Teknik analisis data mungkin sangat diperlukan dalam 

penelitian untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari data yang 

diperoleh. Ada empat langkah untuk melakukan analisis data: 

a. Pengumpulan Data 

Tindakan yang diambil untuk mengumpulkan data yang 

diperoleh dari subyek penelitian yang relevan untuk perumusan 

masalah dan tujuan penelitian. Ketika mengumpulkan data ini, 

                                                           
12

Sugiono. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. Alfabeta.Hlm.96 
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penelitian kualitatif tidak hanya memiliki satu segmen atau waktu, 

tetapi dapat dilakukan di seluruh proses penelitian. Data dikumpulkan 

dengan memantau penelitian dan data dalam bentuk rekaman foto dan 

wawancara. 

 

b. Reduksi Data 

Pengurangan data adalah proses penyerap hal dasar yang sesuai 

dengan fokus penelitian. Data yang dikurangi memberikan gambaran 

yang lebih tajam dari hasil pengamatan dan membuatnya lebih mudah 

bagi para peneliti untuk mencari mereka ketika mereka setiap saat 

diperlukan
13

 

c. Penyajian Data 

Penyajian data adalah seperangkat informasi terorganisir yang 

memungkinkan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan 

keputusan, yang terus menjadi siklus dan penyajian data dapat 

dilakukan dalam matriks 

d. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi 

Penarikan kesimpulan adalah bagian dari kegiatan dan 

konfigurasi yang lengkap. Dimana, kesimpulan dalam peninjauan 

berlangsung selama penelitian. 

 

                                                           
13Akbar,P. dan Usman,H. (2009). Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi 
Aksara. 
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Gambar 1.3 : Komponen-komponen dalam Analisa Data Interaktif 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Miles dan Hibermas (Sugiyono, 2012 : 247) 
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