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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pencapaian kesejahteraan manusia mempersyaratkan terwujudnya dan 

terpeliharanya derajat kesehatan yang tinggi, karena kesehatan menjadi komponen 

penting dari tercapainya kesejahteraan tersebut sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan 

bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Untuk mewujudkan derajat kesehatan 

masyarakat yang setinggi-tingginya, maka negara berkewajiban 

menyelenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh, baik yang 

berupa kegiatan pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan 

penyakit, maupun pemulihan kesehatan. 

Salah satu persoalan krusial dalam kerangka penyelenggaraan upaya 

kesehatan adalah berkaitan dengan pengamanan zat adiktif terutama yang 

berkaitan dengan tembakau dan produk yang mengandung tembakau (seperti 

rokok). Merokok kini telah menjadi gaya hidup bagi hampir sebagian besar 

masyarakat di berbagai kalangan. Rokok yang dijual bebas di pasaran merupakan 

salah satu produk dengan tingkat konsumsi yang relatif tinggi di masyarakat. 

Masalah rokok juga masih menjadi masalah nasional dan diprioritaskan upaya 

penanggulangannya karena menyangkut berbagai aspek permasalahan dalam 

kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial politik dan terutama aspek kesehatan. 
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Merokok tidak hanya berdampak pada orang yang merokok (perokok 

aktif) tetapi juga pada orang yang tidak merokok yang berada disektar para 

perokok (perokok pasif) atau dikenal dengan istilah second-hand smoker. 

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa asap rokok justru lebih berbahaya 

bagi perokok pasif, sementara zat adiktif yang berupa tembakau dan produk yang 

mengandung tembakau (rokok) bukanlah zat yang sama sekali dilarang 

penggunaannya dan aktivitas merokok juga bukan aktivitas yang sama sekali 

dilarang secara hukum. 

Kebiasaan merokok merupakan salah satu perubahan gaya hidup yang 

disebabkan oleh efek globalisasi yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia. 

Menurut data WHO (World Health Organization), kematian 6 juta orang tiap 

tahunnya disebabkan oleh kebiasaan merokok, termasuk di dalamnya yaitu 

perokok pasif sejumlah 600.000 meninggal akibat terpapar asap rokok. Jika hal ini 

terus berlanjut, maka diprediksikan pada tahun 2030 akan terjadi kematian 8 juta 

orang tiap tahunnya, dimana 80% terjadi di negara miskin dan berkembang 

(WHO, 2011). 

Pemantauan kebiasaan merokok menurut hasil penelitian WHO Report On 

The Global Tobacco Epidemic 2011 terlihat bahwa kebiasaan merokok tidak 

hanya terjadi pada negara maju, namun juga terjadi di negara berkembang yang 

berada di Benua Afrika dan Asia (WHO, 2011). Laporan WHO dalam IAKMI 

(2013) menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara pada urutan ketiga 

sebagai konsumer rokok. Menurut hasil Riskesdas (2013), proporsi penduduk 
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umur ≥ 15 tahun yang merokok dan mengunyah tembakau cenderung memiliki 

angka yang meningkat, seperti yang tergambarkan pada grafik di bawah ini. 

Gambar 1.1 

Grafik Perokok dan Mengunyah Tembakau Umur ≥ 15 Tahundi Indonesia 

 
Sumber : Riskesdas (2013) 

Hasil Riskesdas tahun 2013menyebutkan persentase perokok di Indonesia 

mencapai 36,5% yang terdiri dari 68,8% perokok laki-laki dan 6,9% perokok 

perempuan. Fakta ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga dalam hal 

konsumsi rokok tertinggi di dunia. Meningkatnya persentase merokok maka 

meningkat pula beban penyakit dan ekonomi akibat dari konsumsirokok serta 

menurunnya derajat kesehatan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 

Indonesia pada masa yang akan datang. Berikut tabel mengenai tahun produktif 

yang hilang karena penyakit terkait rokok. 

Tabel 1.1 

Tahun Produktif yang Hilang karena Penyakit Terkait Rokok 

Penyakit Laki-laki 

(ribu) 

Wanita 

(ribu) 

Total 

(ribu) 

Bayi berat lahir rendah  272  137  409  

Tumor mulut  275  270  546  

Tumor oesophagus  24  17  41  

Tumor lambung  35  31  66  

Tumor hati  122  74  196  
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Penyakit Laki-laki 

(ribu) 

Wanita 

(ribu) 

Total 

(ribu) 

Tumor paru, bronchus, tracea  511  139  650  

Tumor mulut rahim  -  86  86  

Tumor ovarium  -  16  16  

Tumor kandung kemih  12  1  13  

Penyakit jantung koroner  38  24  62  

Penyakit stroke  277  261  538  

Penyakit paru obstruktif kronik  437  146  586  

TOTAL  2.103  1.430  3.533  

Sumber : Kosen NIHRD, 2010 

Seiring berjalannya waktu, negara sebagai wadah tempat hidup 

masyarakat serta pemerintahan sebagai organisasi yang mengurusnya dan 

desentralisasi adalah akses negara untuk lebih dekat dengan masyarakat mulai 

memperhatikan hal ini dengan munculnya regulasi tentang kebebasan orang 

merokok dan kebebasan orang yang tidak merokok untuk mengirup udara yang 

tidak tercemar asap rokok. Di dalam masyarakat, beberapa perokok mulai sadar 

dengan hukum sosial dimana mereka mulai malu dan menghargai orang sekitar 

apabila sedang merokok, namun masih banyak juga masyarakat yang masih acuh 

tak acuh dengan hak asasi orang yang bukan perokok untuk menikmati udara 

bersih. 

Dalam kerangka pengakuan, perwujudan, dan perlindungan hak atas 

kesehatan dari warga negara, Article 8 of the World Health Organization 

Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), meletakkan prinsip dasar 

pengaturan yang diutamakan bagi perlindungan perokok pasif dari asap rokok 

orang lain (perokok aktif), dan pengurangan atau bahkan penghentian aktivitas 

merokok dari perokok aktif. Di sini berarti di satu sisi ada kewajiban negara untuk 

menetapkan kebijakan guna melindungi perokok pasif dari asap rokok orang lain 
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dan yang dapat mendorong pengurangan atau bahkan penghentian aktivitas 

merokok dari perokok aktif. Di sisi yang lain, ada kewajiban perokok aktif untuk 

menghormati hak atas kesehatan orang lain yang tidak merokok, dengan cara 

mengupayakan agar asap rokoknya tidak menimbulkan gangguan kesehatan pada 

orang lain (perokok pasif). 

Kewajiban negara dan kewajiban seseorang tersebut bertemu pada suatu 

titik, yang antara lainnya adalah pada upaya untuk membatasi aktivitas merokok 

seseorang. Dengan pembatasan tersebut maka masih terbuka ruang bagi perokok 

untuk tetap merokok, dan hak atas kesehatan orang lain tetap dapat terlindungi 

karena dia terbebas dari asap rokok.Pembatasan inilah yang kemudian dikenal 

melalui penetapan kawasan tanpa rokok. Dihubungkan dengan kewajiban negara 

dalam soal perlindungan hak atas kesehatan warga negaranya, maka pemerintah 

wajib menetapkan kawasan-kawasan tersebut di atas sebagai kawasan tanpa 

rokok. Pasal 115 ayat (2) UU Kesehatan 2009 menegaskan bahwa pemerintah 

daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Alasan 

diberlakukannya KTR adalah (1) setiap orang berhak atas perlindungan terhadap 

bahaya rokok, (2) asap tembakau membahayakan dan tidak memiliki batas aman, 

(3) ruang khusus untuk merokok dan sistem sirkulasi udara tidak mampu 

memberikan perlindungan efektif. Sehingga perlindungan efektif apabila 100% 

suatu tempat bebas dari asap rokok. 

Kota Semarang sebagai salah satu daerah otonom, sebenarnya telah 

melaksanakan kewajiban hukum tersebut dengan menetapkan kawasan tanpa 

rokok melalui Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa 
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Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Setelah satu tahun lebih berlakunya 

peraturan walikota tersebut, ternyata pelaksanaan peraturan tersebut belum 

berjalan efektif. Sejalan dengan mandat UU Kesehatan 2009 sebagaimana telah 

diuraikan di atas, maka diperlukan kuatnya komitmen untuk mengefektifkan 

kembali penatapan kawasan tanpa rokok dan pengelolaannya agar kesehatan 

masyarakat dapat dilindungi dan ditingkatkan terutama dari gangguan asap rokok. 

Dalam kerangka itu, ada kebutuhan untuk meningkatkan derajat peraturan ke 

dalam peraturan daerah untuk lebih memperkuat komitmen daerah dan lebih 

memperluas daya jangkau pengaturannya, maka dari itu Pemerintah Daerah Kota 

Semarang menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 

Tentang Kawasan Tanpa Rokok. 

Realita yang ada, jelas bahwa peraturan ini kurang mendapat respon 

positif dari masyarakat umum. Kesadaran masyarakat yang kurang terhadap 

kesehatannya sendiri dan juga terhadap adanya perda tentang kawasan tanpa 

rokok merupakan faktor yang menjadikan peraturan ini kurang dapat 

diimplementasikan dengan baik. Ditambah lagi partisipasi masyarakat untuk ikut 

menyukseskan implementasi perda tentang kawasan tanpa rokok dapat dikatakan 

kurang optimal, tingginya kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat 

sangat diharapkan dapat merubah perilaku masyarakat yang awalnya merokok di 

sembarang tempat menjadi perilaku yang tertib terhadap peraturan dengan 

merokok hanya di kawasan untuk merokok. 

Adapun dalam pelaksanaan perda Kawasan Tanpa Rokoksendiri 

didasarkan pada peraturan walikota yang baru, yaitu Perwal nomor 29A tahun 
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2014 yang berfokus kepada tiga lokasi atau kawasan yaitu fasilitas pelayanan 

kesehatan, tempat proses belajar mengajar, dan kantor pemerintahan. Atas dasar 

Perwal tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti fokus mengkaji 

implementasiPerda Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 pada fasilitas pelayanan 

kesehatan, tempat proses belajar mengajar, dan kantor pemerintahan di 

Kecamatan Tembalang dimana akan dilihat perannya dalam penerapan Kawasan 

Tanpa Rokok untuk mewujudkan kawasan yang bebas asap rokok bagi 

masyarakat dengan disediakannya ruang khusus perokok.  

Sedangkan alasan dipilihnya Kecamatan Tembalangsebagai situs 

penelitian dikarenakan karakteristikKecamatan Tembalang yang dirasa menarik 

untuk diteliti oleh penulis.Magnet besar yang menarik minat penulis adalah, di 

Kecamatan Tembalang terdapat Universitas Diponegoro yang termasuk kedalam 

lingkup koordinasi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesiadengan jumlah mahasiswa terdaftar 44.558 orang, selain itu terdapat 6 

(enam) perguruan tinggi lainnya dengan total jumlah mahasiswa 9.083 orang, 

ditambah populasi penduduk tetap yang mencapai 156.868 jiwa (BPS Kota 

Semarang 2016) akan menjadi tanggungjawab besar bagi pemerintahdaerah Kota 

Semarang untuk menyediakan ruang bebas asap rokok bagi seluruh masyarakat di 

Kecamatan Tembalang. Selain itu terdapat dua rumah sakit bertaraf nasional yaitu 

RSN Diponegoro dan RSUD Kota Semarang, serta beberapa kantor pemerintahan 

yangakan menjadikan penelitian tentang implementasi perda Kawasan Tanpa 

Rokok di wilayah Kecamatan Tembalang semakin menarik. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian ini dirumuskan beberapa 

masalah yang akan dibahas, yaitu: 

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang 

Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar 

mengajar, dan kantor pemerintahan di Kecamatan Tembalang? 

2. Apa faktor yang menghambat dalam implementasi perda Kawasan Tanpa 

Rokok di Kecamatan Tembalang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 

2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas pelayanan kesehatan, 

tempat proses belajar mengajar, dan kantor pemerintahan di Kecamatan 

Tembalang. 

2. Mengetahui apa saja faktor yang menjadi faktor penghambat dalam 

implementasi perda Kawasan Tanpa Rokok. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti: 

Sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. 

b. Bagi Instansi pemerintahan: 

Sebagai evaluasi dalam konteks penerapan Kawasan Tanpa Rokok. 

Sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam prospek ke 
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depan yang akan diambil oleh pemerintah daerah, khususnya 

pemerintah daerah Kota Semarang. Oleh karena itu, di dalam 

implementasi kebijakan dan program menjadi lebih baik dan tepat 

sasaran kepada masyarakat. 

c. Bagi pembaca: 

Sebagai bahan bacaan maupun referensi yang memberikan 

informasi untuk memperluas wawasan mengenai upaya penerapan 

Kawasan Tanpa Rokok di Kota Semarang. 

2. Manfaat Teoritis 

Untuk menambah wacana akademis dan menambah pengetahuan 

mengenai kehidupan non-akademis di kampus, khususnya bagi jurusan 

Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas 

Diponegoro. 

1.5 Penelitian Terdahulu  

Penelusuran terhadap penelitian terdahulu dilakukan untuk menghindari 

terjadinya pengulangan ataupun duplikasi atas suatu penelitian. Kajian pustaka ini 

dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait penelitian terdahulu yang 

identik dengan penelitian yang akan dibahas sehingga dapat diketahui bahwa 

penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya. Adapun penelitian 

terdahulu yang ditemukan identik dengan penelitian yang akan dibahas adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Rio Dewandika Putra (2015) dengan judul 

“Evaluasi Proses Perda Nomor 3 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di 
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Fasilitas Kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas) Wilayah Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang”. 

Pada penelitian tersebut menggambarkan tentang evaluasi proses Peraturan 

Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan faktor 

pendorong dan penghambat kinerjaaparatur di Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit 

dan Puskesmaswilayah kecamatan Tembalang Kota Semarang. Kesimpulan dari 

penelitian tersebut adalah penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok melalui 

perda baru nomor 3 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok belum berjalan 

dengan baik. Masih banyak kekurangan ataupun kendala yang dihadapi oleh 

Dinas Kesehatan Kota Semarang dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. 

Hal ini dikarenakan belum keluarnya SK Pemerintah Kota Semarang sehingga 

kebijakan kawasan tanpa rokok tidak dapat berjalan optimal. 

Dari segi Responsivitas, DKK Semarang sebagai pengusung program serta 

Rumah Sakit dan Puskesmas dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok sudah 

sesuai, dimana RSUD Kota Semarang, Puskesmas Kedungmundu dan Puskesmas 

Rowosari sudah menjalankan dan menerapkan apa yang ada di dalam perda. Salah 

satunya dengan memasang rambu. Namun dalam hal ini RSN Diponegoro masih 

kurang dalam responnya, dimana RSN Diponegoro belum memasang rambu 

larangan dan pihak RSN Diponegoro masih mengacu pada Kemenkes untuk 

penerapan Kawasan Tanpa Rokok. Responsivitas sudah baik, namun akan lebih 

baik jika RSN Diponegoro mengikuti kebijakan dari pemerintah daerah yaitu 

perda Nomor 3 tahun 2013.  
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Dari segi Responsibilitas secara keseluruhan, keempat fasilitas kesehatan 

tersebut tidak sesuai dengan perda nomor 3 tahun 2013. Hal ini dikarenakan 

belum adanya bentuk penindakan dan pemberian hukuman, serta belum adanya 

Tim Supervisi yang memiliki fungsi pengawasan dan penerima laporan 

pertanggungjawaban. Dari segi Akuntabilitas juga tidak sesuai dikarenakan belum 

adanya pertanggungjawaban dalam bentuk apapun dari pihak Rumah Sakit 

maupun Puskesmas kepada DKK Semarang atau Tim Supervisi. Dari segi 

Transparasi, keterbukaan informasi tentang anggaran kepada masyarakat sesuai 

paradigma good government belum terlihat. Keterbukaan informasi tentang 

anggaran Kawasan Tanpa Rokok dari DKK Semarang sudah didapat, namun 

dalam manajemennnya anggaran masih bercampur dengan program kerja lainnya 

sehingga belum ada anggaran khusus atau tersendiri untuk Kawasan Tanpa 

Rokok.  

Belum terbentuknya Tim Supervisi sesuai perda nomor 3 tahun 2013, 

sampai saat ini dalam pelaksanaan yang mencapai 3 tahun mengindikasikan 

bahwa Pemerintah Kota Semarang tidak Serius dalam menanggapi UU Kesehatan 

nomor 36 tahun 2009 dan peraturan Kemenkes nomor 7 tahun 2011. Sumber 

Daya Manusia sebagai faktor yang mendorong kinerja aparatur Rumah Sakit dan 

Puskesmas sudah baik dari segi kualitas dan kuantitas. Sedangkan terdapat dua 

faktor yang menghambat yaitu kurangnya sosialisasi secara langsung kepada 

masyarakat tentang peraturan Kawasan Tanpa Rokok dan kurangnya pengawasan 

dari Pemda selaku pembuat kebijakan terhadap Rumah Sakit dan Puskesmas 

selaku pelaksana kebijakan. 
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1.6 Kerangka Teori 

1.6.1 Kebijakan Publik 

Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert 

Eyestone. Ia mengatakan bahwa secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan 

sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Konsep yang 

ditawarkan Eyestone ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang 

pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak 

hal. Pengertian lain tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. Dye 

dalam Winarno (2010) yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun 

yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan. 

Konsep ini mencakup juga tindakan-tindakan seperti pengangkatan pegawai baru 

atau pemberian lisensi (Winarno, 2010). Definisi kebijakan publik dari Thomas 

Dye tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh 

badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut 

pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah (AG 

Subarsono, 2010). 

1.6.2 Model Implementasi Kebijakan 

Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward 

dalam Indiahono (2009) menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam 

pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah 

komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. 

1. Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan 

dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program 
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(kebijakan), dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Kota Semarang, 

dengan para kelompok sasaran (target group) dalam penelitian ini sasaran 

atau target group adalah fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar 

mengajar, dan kantor pemerintahandi Kecamatan Tembalang Kota Semarang.  

2. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber 

daya yang memadai, baik sumber daya manusia meupun sumberer daya 

finansial berupa modal usaha.  

3. Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada 

implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh 

implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. 

4. Struktur Birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalan 

implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal 

penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. 

Riant Nugroho (2004) berpendapat bahwa pemahaman yang diperlukan 

sebelum memasuki tiga hal yang penting di dalam kebijakan publik, yaitu: 

perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Kebijakan 

publik hadir dengan tujuan tertentu yaitu untuk mengatur kehidupan bersama 

untuk mencapai tujuan (misi dan visi) bersama yang telah disepakati. Kebijakan 

publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Dalam 

mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, 

yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau 

melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut 

(Nugroho, 2004).  
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1.6.3 Kompleksitas Implementasi Kebijakan 

Bagi mereka yang melihat kebijakan publik dari perspektif policy cycle 

(siklus kebijakan), menurut Udoji (dalam Agustino, 2006) implementasi kebijakan 

itu merupakan suatu aktivitas yang paling penting. Tetapi, tidak seperti anggapan 

sebagian orang bahwa setiap kebijakan itu akan terimplementasikan dengan 

sendirinya, seolah aktivitas implementasi kebijakan tersebut menyangkut sesuatu 

yang tinggal jalan. Realita menunjukkan, implementasi kebijakan itu sejak awal 

melibatkan sebuah proses rasional dan emosional yang teramat kompleks. Jadi, ia 

bukan sekadar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran politik ke dalam 

prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari 

itu. Studi implementasi, mau tidak mau, akan memasuki ranah permasalahan 

konflik, keputusan-keputusan yang pelik, dan isu mengenai siapa yang 

memperoleh apa, berapa banyak dari suatu kebijakan. Oleh sebab itu, tidak terlalu 

salah jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari 

keseluruhan proses kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan berupa impian atau 

rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. 

Kebijakan publik apapun sebenarnya mengandung resiko untuk gagal. 

Pengertian kegagalan kebijakan dibagi dalam dua kategori besar, yaitu non-

implementation (tidak terimplementasikan) dan unsucccessful implementation 

(implementasi yang tidak berhasil). Tidak terimplementasikan mengandung arti 

bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena 

pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaannya tidak mau bekerjasama, atau 

mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati, atau karena 
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kemungkinan permasalahan yang digarap di luar jangkauan kekuasaan, sehingga 

betapapun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup 

mereka tanggulangi. Akibatnya, implementasi yang efektif sukar untuk dipenuhi. 

Sementara itu, implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi ketika 

suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun 

mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan, semisal tiba-tiba 

terjadi peristiwa pergantian kekuasanaan, bencana alam, dan lain sebagainya, 

kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang 

dikehendaki. Biasanya, kebijakan yang memiliki risiko untuk gagal itu disebabkan 

oleh faktor berikut: pelaksanaannya jelek, kebijakannya sendiri memang jelek, 

kebijakan itu memang bernasib jelek. 

Demikian, suatu kebijakan boleh jadi tidak dapat diimplementasikan 

secara efektif sehingga dinilai oleh para pembuat kebijakan sebagai pelaksanaan 

yang jelek atau baik pembuat kebijakan maupun mereka yang ditugasi untuk 

melaksanakannya sama-sama sepakat bahwa kondisi eksternal benar-benar tidak 

menguntungkan bagi efektifitas implementasi, sehingga tidak seorangpun perlu 

dipersalahkan. Dengan kata lain, kebijakan itu telah gagal karena nasibnya jelek. 

Faktor penyebab lainnya, yang oleh pembuat kebijakan tidak diungkapkan secara 

terbuka kepada publik ialah kebijakan itu gagal karena sejak awal kebijakan tadi 

memang jelek. Artinya, ia telah dirumuskan secara sembrono, tidak didukung oleh 

informasi dan data yang memadai, alasan yang keliru, atau asumsi-asumsi dan 

harapan-harapan yang sama sekali tidak realistis (Solichin, 2012). 
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1.6.4 Teknik-Teknik Implementasi 

Ketika mengimplementasikan kebijakan, sebenarnya terbentang peluang 

yang cukup luas bagi para aktor yang mengimplementasikan kebijakan. Mereka, 

para pelaksana kebijakan, dapat menggunakan sejumlah instrumen untuk 

memastikan bahwa beragam aturan hukum publik yang telah dengan susah payah 

disahkan dan dibiayai dengan keringat publik itu dapat diimplementasikan dengan 

baik, sesuai dengan keinginan parlemen atau birokrasi. Mengenai instrumen 

implementasi itu, pernah terjadi silang pendapat di seputar dua pendekatan, yakni 

pendekatan perintah kendali serta pendekatan yang menggunakan insentif 

ekonomi atau pendekatan berbasis pada kekuatan pasar. 

Pendekatan perintah kendali dapat kita sebut sebagai bureaucratic 

approach lantaran secara kental bertumpu pada mekanisme birokrasi, melibatkan 

penerapan mekanisme birokrasi, melibatkan penerapan mekanisme yang agak 

memaksa. Misalnya, penerapan standar tertentu, inspeksi ketat dari aparat 

birokrasi, dan pengancaman dengan sanksi tertentu bagi para pelanggar yang 

gagal mematuhi aturan hukum terkait. Pendekatan insentif ekonomi atau berbasis 

pada kekuatan pasar, sebaliknya lebih lentur, melibatkan penggunaan nilai pajak, 

subsidi atau pemberian ganjaran tertentu, maupun bentuk hukuman lain untuk 

mendorong agar pihak swasta/individu mematuhi hukum yang berlaku. Pihak 

yang kontra terhadap pendekatan perintah dan kendali berpendapat bahwa 

pendekatan semacam itu mendikte perilaku, memudarkan inisiatif pribadi, dan 

inovasi pribadi dalam mewujudkan tujuan publik, serta menyia-nyiakan atau 

menyalahgunakan sumber daya masyarakat. Sistem insentif, sebaliknya, dianggap 
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mampu membiarkan setiap individu secara rasional mengambil keputusan 

sehingga mendorong lahirnya sikap kesukarelaan dan kebebasan dalam memilih, 

serta meraih tujuan yang diharapkan dengan biaya serendah mungkin bagi 

masyarakat. 

Pendekatan manapun yang digunakan, akhirnya akan bergantung pada 

keyakinan akan niat baik antarpemangku kepentingan implementasi. Tidak ada 

rancang bangun implementasi sebagus apapun yang berhasil kalau para 

pengimplementasi dan mereka yang diharuskan mematuhi hukum tidak 

mempunyai komitmen tinggi terhadap tujuan implementasi. Dalam masyarakat 

demokratis, kebijakan publik akan dituntut untuk selalu bersifat deliberatif dan 

merupakan produk sosial dan politik yang kompromistis. Dengan demikian, 

penyusunan strategi dasar bagi tujuan implementasi seharusnya berwajah egaliter, 

perlu melibatkan proses tawar-menawar dan negosiasi antarkelompok yang 

terlibat di dalamnya. Termasuk menjaga kepentingan asasi masyarakat luas yang 

akan dipengaruhi oleh tujuan serta standar-standar apapun yang bakal digariskan 

oleh pembuat kebijakan. Itu berarti, untuk program-program dan kebijakan 

pembangunan yang menuntut kesertaan dan dukungan publik, adanya dialog 

otentik untuk mengeliminasi segala bentuk struktur dominatif-hegemonistik, dan 

agenda-agenda tersembunyi di antara mereka, jelas merupakan syarat mutlak bagi 

peluang keberhasilannya (Solichin, 2012). 
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1.6.5 Rokok Sebagai Isu Publik 

Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau 

bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tabacum, Nicotiana 

Rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar 

dengan atau tanpa bahan tambahan (PP no.19 tahun 2003). Sedangkan merokok 

adalah membakar tembakau yang kemudian dihisap asapnya. Asap rokok yang 

dihisap melalui mulut disebut mainstream smoke, sedangkan asap rokok yang 

terbentuk pada ujung rokok yang terbakar serta asap rokok yang dihembuskan ke 

udara oleh si perokok disebut side stream smoke yang mengakibatkan seseorang 

menjadi seorang perokok pasif (Sitepoe, 2000). 

Leventhal dan Clearly (dalam Komalasari & Helmi, 2000) mengatakan ada 

empat tahap dalam merokok sehingga seseorang menjadi perokok, yaitu :  

1. Tahap Prepatory 

Seseorang mendapatkan gambaran yang menyenangkan mengenai rokok 

dengan cara mendengar, melihat atau hasil dari bacaan. Hal-hal ini 

menimbulkan minat untuk merokok.  

2. Tahap Initiation 

Tahap perintisan merokok yaitu tahap apakah seseorang akan meneruskan 

atau tidak perilaku merokoknya.  

3. Tahap becoming a smoker 

Apabila seseorang telah mengonsumsi rokok sebanyak empat batang per hari 

maka mempunyai kecenderungan menjadi perokok.  
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4. Tahap Maintenance a smoking  

Tahap ini merokok sudah menjadi salah satu bagian dari cara pengaturan diri 

(self regulating). Merokok dilakukan untuk mendapatkan efek psikologis 

yang menyenangkan.  

Tempat merokok juga mencerminkan pola perilaku merokok. Berdasarkan 

tempat-tempat dimana seseorang menghisap rokok, maka Mu’tadin 

menggolongkan tipe perilaku merokok menjadi :  

1. Merokok di tempat-tempat umum / ruang publik  

a. Kelompok homogen (sama-sama perokok), secara bergerombol mereka 

menikmati kebiasaannya. Umumnya mereka masih menghargai orang 

lain, karena itu mereka menempatkan diri di smoking area.  

b. Kelompok yang heterogen (merokok ditengah orang-orang lain yang 

tidak merokok, anak kecil, orang jompo, orang sakit, dll).  

2. Merokok di tempat-tempat yang bersifat pribadi  

a. Kantor atau di kamar tidur pribadi. Perokok memilih tempat-tempat 

seperti ini yang sebagai tempat merokok digolongkan kepada individu 

yang kurang menjaga kebersihan diri, penuh rasa gelisah yang 

mencekam.  

b. Toilet. Perokok jenis ini dapat digolongkan sebagai orang yang suka 

berfantasi.  

1.6.6 Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok  

Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan 

atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan 
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memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk 

tembakau (Kemenkes RI, 2011). Kawasan Tanpa Rokok merupakan ruangan atau 

area yang dinyatakan dilarang untuk melakukan kegiatan merokok atau kegiatan 

memproduksi, menjual, mengiklankan, dan atau mempromosikan rokok. 

Penetapan kawasan tanpa rokok adalah upaya untuk perlindungan untuk 

masyarakat terhadap risiko ancaman dan gangguan kesehatan karena lingkungan 

tercemar asap rokok. Penetapan kawasan tanpa rokok ini perlu diselenggarakan di 

fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak 

bermain, tempat ibadah, angkuatan umum, tempat kerja, tempat umum, dan 

tempat lain yang ditetapkan untuk melindungi masyarakat dari asap rokok 

(Pedoman Kawasan Tanpa Rokok, 2011). 

Adapun ruang lingkup Kawasan Tanpa Rokok menurut Kemenkes RI 

(2011), yaitu :  

1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan  

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang 

digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik 

promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh 

pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat.  

2. Tempat Proses Belajar Mengajar  

Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk 

kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/ atau pelatihan.  
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3. Tempat Anak Bermain  

Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan 

untuk kegiatan bermain anak-anak. 

4. Tempat Ibadah  

Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri 

tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk 

masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah 

keluarga.  

5. Angkutan Umum  

Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa 

kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.  

6. Tempat Kerja  

Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, 

bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga 

kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-

sumber bahaya.  

7. Tempat Umum  

Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh 

masyarakat umum dan/ atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama 

untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan 

masyarakat.  
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8. Tempat Lainnya yang Ditetapkan  

Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat 

dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.  

Pemimpin atau penanggung jawab tempat-tempat sebagaimana yang telah 

ditetapkan wajib menetapkan dan menerapkan KTR. Fasilitas pelayanan 

kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah 

dan angkutan umum merupakan ruang lingkup KTR yang dilarang menyediakan 

tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap hingga 

batas terluar. Sedangkan tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya yang 

ditetapkan dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok. 

Tujuan penetapan kawasan dilarang merokok, adalah :  

1. Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok;  

2. Merubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat;  

3. Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula;  

4. Mewujudkan generasi muda yang sehat;  

5. Meningkatkan produktivitas kerja yang optimal;  

6. Menurunkan angka kesakitan dan/ atau angka kematian;  

7. Melindungi anak-anak dan bukan perokok dari risiko terhadap kesehatan;  

8. Mencegah rasa tidak nyaman, bau dan kotoran dari ruang rokok;  

Pengaturan pelaksanaan KTR bertujuan untuk:  

1. Memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan KTR;  

2. Memberikan pelindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;  
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3. Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; 

dan  

4. Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok 

baik langsung maupun tidak langsung (Kemenkes RI, 2011).  

1.7 Definisi Konseptual dan Operasional 

Definisi konsep adalah definisi yang bersifat konspetual. Sedangkan 

definisi operasional adalah definisi yang diberikan kepada masing-masing 

variabel dalam penelitian dengan cara memberi arti atau spesifikasi kegiatan yang 

bertujuan untuk mengukur variabel tersebut. 

1.7.1 Definisi Konsep 

Dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang 

Kawasan TanpaRokok, Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok adalah 

serangkaian kegiatanyang meliputi penetapan Kawasan Tanpa Rokok, 

pemanfaatanKawasan Tanpa Rokok, dan pengendalian pemanfaatan Kawasan 

Tanpa Rokok demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, baik secara fisik, 

mental, spritual maupun sosial bagi setiap orang untuk hidup produktif secara 

sosial dan ekonomis diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan setiap 

orang untuk membiasakan pola hidup sehat. 

Adapun beberapa definisi konsep dalam penelitian ini adalah implementasi 

program merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan 

kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil 

sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama 

persiapan seperangkat peraturan Implementasi Progam lanjutan yang merupakan 
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interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna 

menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, 

sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab 

melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana mengahantarkan 

kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat. 

1.7.2 Definisi Operasional 

Variabel-variabel penelitian merupakan kumpulan konsep mengenai 

fenomena yang diteliti. Pada umumnya, karena rumusan variabel itu masih 

bersifat konseptual, maka maknanya masih sangat abstrak walaupun mungkin 

secara intuitif sudah dapat difahami maksudnya. Dalam pelaksanaan penelitian, 

batasan atau definisi suatu variabel tidak dapat dibiarkan ambiguous, yakni 

memiliki makna ganda, atau tidak menunjukkan indikator yang jelas. Hal itu 

disebabkan data mengenai variabel yang bersangkutan akan diambil lewat suatu 

prosedur pengukuran sedangkan pengukuran yang valid hanya dapat dilakukan 

terhadap atribut yang sudah didefinisikan secara tegas dan operasional (Azwar, 

1998). 

Dalam analisis tentang perda Kawasan Tanpa Rokok di Kota Semarang, 

peneliti lebih terfokus pada implementasi kebijakan tersebut. Jadi peneliti akan 

menggunakan teori dari George Edward III dalam Indiahono (2009) sebagai 

pedoman dalam melakukan penelitian. Analisis implementasi perda Kawasan 

Tanpa Rokok di Kota Semarang dilihat variabel – variabel berikut: 
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1. Komunikasi 

a. Transmisi 

Sosialisasi dan penyampaian informasi perda Kawasan Tanpa Rokok. 

b. Kejelasan 

Pengetahuan dan kejelasan perda Kawasan Tanpa Rokok yang telah 

disampaikan. 

c. Konsistensi 

Ketetapan pelaksanaan program sesuai dengan peraturan dan ketentuan 

yang ada. 

2. Sumber Daya 

a. Staff 

Ketersediaan dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam 

implementasi perda Kawasan Tanpa Rokok 

b. Dana  

Dana (Anggaran) dan sarana lain untuk membiayai operasioalisasi 

pelaksanaan program. (data) 

c. Fasilitas 

Sarana dan prasarana pendukung guna menunjang pelaksanaan program. 

(data) 

3. Disposisi 

a. Komitmen yang dimiliki oleh pelaku dalam pelaksanaan perda Kawasan 

Tanpa Rokok. 
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b. Kejujuran dan sikap aparatur terkait dengan tugas dan fungsinya sebagai 

pelaksana program.  

4. Struktur Birokrasi 

a. Petunjuk pelaksanaan kebijakan 

b. Jenjang hierarki jabatan – jabatan material yang jelas  

c. Hubungan antara satuan kerja satu dengan satuan kerja yang lain. 

d. Tugas Pokok dan Fungsi (data)  

5. Hambatan yang didapatkan saat proses berjalannya implementasi kebijakan 

serta upaya dalam menanggulanginya. 

1.8 Metode Penelitian 

1.8.1 Desain Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif deskriptif. Maksudnya adalah mencoba menggambarkan dan 

menjelaskan tentang implementasi perda Kawasan Tanpa Rokok di kecamatan 

Tembalang. Dimana penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang 

menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan 

menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi 

(pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian 

tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, 

aktivitas sosial, dan lain-lain. Salah satu alasan menggunakan pendekatan 

kualitatif adalah pengalaman para peneliti dimana metode ini dapat digunakan 

untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang 

kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan 
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(Strauss dan Corbin, 2003). Penelitian Deskriptif sendiri bertujuan untuk 

membuat diskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat 

populasi atau daerah tertentu (Pujileksono, 2015).  

1.8.2 Situs Penelitian 

Dalam penelitian ini, perlu dikemukakan tempat dimana gejala-gejala yang 

akan diteliti, maka tempat atau wilayah penelitian akan dilaksanakan didalam 

lingkup wilayah Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. 

Khususnyafasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, dan 

kantor pemerintahan di Kecamaatan Tembalang Kota Semarang. 

1.8.3 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah pemerintah yang diwakili Dinas Kesehatan 

Kota Semarang, penanggungjawab tempat implementasi kebijakan (fasilitas 

pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, dan kantor pemerintahan di 

Kecamaatan Tembalang), dan masyarakat. Diharapkan peneliti dapat 

menceritakan apa yang mereka ketahui tentang segala sesuatu yang berkaitan 

dengan fenomena yang akan diteliti. 

1.8.4 Jenis Data 

Penelitian ini menggali dari bahan-bahan tertulis yang bersumber dari 

buku-buku, laporan dan komentar, dokumen-dokumen, jurnal, literatur, serta 

analisis maupun laporan dan komentar yang dikemukakan masyarakat yang 

berkaitan dengan upaya penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Semarang. 
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1. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapat dari sumber informan yang 

relevan dengan masalah penelitian dan didapatkan langsung oleh peneliti dari 

proses kegiatan wawancara langsung kepada sumber informan diantaranya 

adalah pimpinan ataupun pegawai dari Dinas Kesehatan Kota Semarang, 

penanggung jawab situs implementasi kebijakan, serta masyarakat kecamatan 

Tembalang. Terdapat tiga objek dalam penelitian ini, yaitu dari fasilitas 

pelayanan kesehatan, tempat proses belajar dan mengajar, dan kantor 

pemerintahan di kecamatan Tembalang. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data pendukung yang relevan dengan masalah 

penelitian, meliputi kajian pustaka, laporan-laporan, arsip,serta data yang 

telah diolah, seperti data yang telah dipublikasikan baik dalam bentuk surat 

kabar, majalah maupun literatur. Adapun data sekunder dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Berbagai kepustakaan yang berkaitan dengan perda Kota Semarang 

tentang Kawasan Tanpa Rokok. 

b. Berbagai hasil penemuan ilmiah, makalah, serta arsip-arsip di kantor 

Dinas Kesehatan Kota Semarang yang berkaitan dengan penelitian. 

c. Berbagai publikasi umum yang berupa buku, laporan, surat kabar, serta 

opini publik yang berkaitan dengan penelitian. 
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1.8.5 Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

 Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan ini dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu(Moleong, 

2007:186). Wawancara dilakukan kepada staff Dinas Kesehatan Kota 

Semarang, penanggungjawab kawasan tanpa rokok, serta masyarakat.  

b. Dokumentasi 

 Teknik atau studi dokumentasi adalah cara mengumpulkan data 

melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip, termasuk juga buku-buku 

tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang 

berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif, 

teknik ini merupakan alat pengumpul data yang utama, karena pembuktian 

hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat, 

teori, atau hukum-hukum, baik mendukung maupun menolak hipotesis 

tersebut (Rachman, 1999). Teknik dokumentasi sudah lama digunakan 

dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal, dokumen 

sebagai sumber data sering dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, 

bahkan meramalkan.  

1.8.6 Analisis dan Interpretasi Data 

Analisa data merupakan upaya untuk Analisis data diartikan sebagai upaya 

mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristikatau sifat-sifat data 
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tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawabmasalah-

masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Sedangkan analisis kualitatif 

adalah analisis yang digunakan untuk data yang bersifat kualitatif (tidak berwujud 

angka-angka). Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut : 

1. Reduksi data 

Reduksi data yaitu pemilahan, penyederhanaan dan transformasi data kasar 

yang muncul dari catatan-catatan hasil penelitian di lapangan. Dengan melalui 

kegiatan ini maka peneliti dapat menggolongkan, mengarahkan, dan 

mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir. 

2. Penyajian Data 

 Penyajian data yaitu setelah data tersebut direduksi lalu data tersebut 

disusun dalam satuan-satuan, dikategorikan dan kemudian disajikan. 

3. Menarik kesimpulan atau verifikasi 

Menarik kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam kegiatan analisa, 

penarikan kesimpulan ini tergantung pada besarnya kumpulan catatan mengenai 

data tersebut. Data-data dari hasil wawancara akan dideskripsikan sesuai pedoman 

wawancara dan berfungsi sebagai pelengkap atau penguat argumentasi dari pihak-

pihak yang diwawancarai. 


