
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

Di Indonesia sektor informal dianggap sebagai salah satu sumber 

perekonomian, contohnya pertumbuhan industri membuat berkembangnya 

kebutuhan akan pakaian, makanan, tempat tinggal dan lain sebagainya. Ramainya 

sektor informal perkotaan tidak lain disebabkan oleh pembangunan yang tidak 

merata. Sementara itu, pembangunan pertanian di desa ( modernisasi pertanian) 

justru mengurangi jumlah tenaga kerja dan menambah jumlah pengangguran di 

desa. Munculnya sektor informal di perkotaan sendiri tidak lepas dari adanya 

proses urbanisasi.  Salah satu faktor pendorong dari urbanisasi adalah fasilitas 

untuk hidup dan pendidikan di desa yang semakin berkurang. Selain itu, di 

pedesaan lapangan pekerjaan semakin langka. Kalaupun ada lapangan pekerjaan 

kebanyakan berada di sektor pertanian dan upahnya tidak menjanjikan secara 

ekonomis.1 Sedangkan faktor penarik urbanisasi adalah faktor ekonomi karena 

kota menjanjikan berbagai fasilitas dan kemudahan untuk mendapatkan uang serta 

status sosial. Selain itu, lengkapnya sarana pendidikan dan sarana hiburan menjadi 

sebuah daya tarik tersendiri bagi masyarakat desa untuk “menggapai” impian di 

kota.2 

Di samping itu, pengaruh media informasi yang sering memaparkan pola 

                                                 
1
 Dr. Ir. Alisjahbana, 2005. Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan. Surabaya: ITS Press, hal 29 

2
 Skripsi kelompok kepentingan dan kebijakan penertibn PKL ( studi kasus resistensi Serikat 

Pedagang Kaki Lima Bubutan terhadap kebijakan penertiban PKL buku di Jalan Semarang ) oleh 

Hendraven Desito Manhuruk tahun 2009 
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kehidupan modern di koya membuat orang tertarik untuk mengadu nasib ke kota. 

Sehingga daerah-daerah seperti Lamongan, Sidoarjo, Bangkalan yang merupakan 

salah satu pemasok terbesar para migran. Tetapi kebanyakan dari kaum urban 

tidak membekali dirinya dengan ketrampilan dan pendidikan yang memadai. 

Karena itu kebanyakan dari mereka hanya mengadu keberuntungannya di kota 

dengan memasuki sektor-sektor informal perkotaan. Mereka tidak hanya 

memasuki sektor-sektor informal yang sudah ada, melainkan juga berusaha 

menciptakan lapangan pekerjaan baru yang seadanya saja demi mendapatkan uang 

untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sehingga yang ada mereka 

hanya bekerja seadanya saja meskipun berpenghasilan rendah dan rela bertempat 

tinggal berdesak-desakan di daerah kumuh pusat kota. Dan dengan segala 

keterbatasan yang dimilikinya, mau tidak mau, suka atau tidak suka satu-satunya 

pilihan yang ada hanya bekerja di sektor informal.  

Sebagian dari mereka bekerja di sektor informal tersebut sangat terpaksa 

yang dimana semata-mata dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

yang salah satunya adalah menjadi seorang pedagang dan biasanya mereka 

bedagang dengan menggunakan modal yang sangat kecil. Bagi para pedagang 

terutama pedagang kaki lima sebenarnya bukan tidak mengerti bahwa 

pekerjaannya saat ini melanggar ketentuan dan berisiko. Akan tetapi, karena 

kesempatan kerja yang ada di desa cenderung langka, sementara itu di kota pun 

kesempatan kerja yang tersedia kebanyakan mensyaratkan tingkat pendidikan 

yang tinggi dan memiliki sebuah keahlian tertentu, maka pilihan satu-satunya 

yang masih terbuka adalah bekerja di sektor informal. Kalaupun mereka ingin 
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kembali ke daerah asal mereka, mereka tidak sanggup lagi karena tekanan hidup 

yang tidak bisa dipenuhi hanya dengan bekerja di sektor pertanian.  

Salah satu sektor informal di Indonesia yang cukup memberikan 

kontribusi besar adalah pasar. Dan beberapa macam bidang pekerjaan yang 

termasuk dalam sektor informal, yang paling menonjol aktivitasnya adalah para 

pedagang yang ada di pasar.  Pedagang sebagai bagian dari sektor informal kota 

merupakan lahan pekerjaan yang terbuka bagi siapapun. Bidang ini tidak 

menuntut kualifikasi khusus dari pelakunya.3 Di sisi lain, keberadaan pasar sendiri 

memiliki potensi terpendam untuk dimanfaatkan sebagai salah satu sunber 

keuangan bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dengan kapasitasnya yang 

besar untuk menyerap pedagang, dan mewadahi lalu lintas uang yang terus 

bergerak dinamis dari hari ke hari, maka keberadaan pasar menjadi sangat 

strategis untuk terus dikembangkan.4  

Di manapun pasar mutlak dibutuhkan, bukan hanya sekedar tempat 

penampungan bagi para pedagang untuk menjajankan barang dagangannya dan 

tempat bagi pembeli untuk mencari barang-barang kebutuhan hidup mereka. 

Disatu sisi lain, pasar merupakan salah satu penunjang ekonomi daerah karena 

pasar memiliki nilai strategis untuk terjadinya transaksi ekonomi yang akan 

mempengaruhi Produk Domestik Bruto Daerah ( PDRB ). Jika PDRB naik maka 

kenaikan itu akan menunjukkan kenaikan ekonomi suatu daerah dan kesejahteraan 

masyarakat daerah tersebut. Di pasar tradisional sendiri harga yang ditawarkan di 
                                                 
3
 Op. cid, 42 

4 Suyanto, Bagong, Faturrachman, Dachlan, 2002. Pasar di Era Otonomi Daerah. Surabaya: 

Lutfansah Mediatma, hal 8-9 
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pasar tradisional ini pun masih terbilang murah bagi semua kalangan, sehingga 

tidak salah bahwa pasar tradisional ini menjadi tempat bagi sejuta umat untuk 

dapat melakukan mekanisme jual beli. Proses dalam melakukan transaksi jual beli 

pun masih terbilang sederhana, karena di pasar tradisional ini para pembeli masih 

bisa menawar harga yang telah diberikan dari para penjual sehingga harga dari 

suatu barang didapatkan melalui proses kesepakatan antara para pembeli dan 

penjual. 

Di samping itu juga keberadaan pasar yang merupakan salah satu lembaga 

perekonomian terbuka, dalam arti tidak adanya persyaratan dan keahlian khusus 

untuk setiap orang masuk mengambil peran dalam kehidupan pasar tradisional 

yaitu dengan cara berdagang dan memberikan jasa layanan umum pada 

masyarakat. Pasar memiliki potensi tersendiri yang begitu besar bagi perputaran 

uang, sejalan dengan hal ini mulailah beberapa orang mengambil peran yang ada 

di pasar itu sendiri. 

  Namun seiring berkembangnya waktu, pasar tradisional pun juga 

mengalami banyak sekali permasalahan yang membuat pasar tradisional menjadi 

tidak begitu banyak diminati lagi sehingga membuat pasar tradisional itu sendiri 

kurang mampu bersaing dengan pasar modern yang semakin berkembang. 

Permasalahan tersebut adalah pertama pesatnya pertumbuhan usaha ritel modern. 

Berdasarkan data Nielsen per tahun 2010, pertumbuhan gerai Alfamart mencapai 

4.000 gerai, sedangkan Indomart berjumlah 4.110 gerai.5 Statistik pertumbuhan 

                                                 
5
 ekonomi.kompasiana.com diakses tanggal 06-06-2014, 09:40 
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pasar modern ini menunjukkan persaingan antara pasar tradisional dan modern, 

dimulai dari perang harga, kualitas barang, kenyamanan belanja, dan ketersediaan 

lokasi pasar. Kedua masalah finansial ini erat kaitannya dengan modal usaha para 

pedagang dan pengelolaan pasar. Kekuatan finansial merupakan syarat penting, 

sebab kenyataan fluktuasi situasi ekonomi juga berdampak dalam kelancaran 

usaha mereka. Tak sedikit pedagang pasar harus menutup lapaknya karena modal 

yang dikeluarkan tak sepadan dengan omset usahanya. Keadaan makin terpuruk 

saat pasar pun tak dikelola dengan baik. Jika kebanyakan pedagang mengalami 

hal ini, mau tak mau pasar tradisional pun sepi pedagang dan imbasnya pada 

ketersediaan barang yang terbatas. Ketiga problem tata kelola pasar memang 

masih menjadi perkara panjang yang dirasakan dalam upaya pembangunan pasar 

tradisional. Selama ini, masih banyak ditemukan berbagai alasan sederhana terkait 

sikap konsumen pasar tradisional yang berpaling ke pasar modern, di antaranya 

karena lokasi pasar yang tidak strategis dan terpusat. Selain itu, pengelolaan pasar 

perlu dilakukan dengan tujuan meningkatkan kenyaman transaksi jual beli.  

Upaya pembangunan pasar tradisional sendiri biasanya erat sekali 

kaitannya dengan relokasi atau pemindahan lokasi pasar ke tempat yang lebih 

nyaman dengan tujuan dapat meningkatkan kembali kenyamanan transaksi jual 

beli. Rata-rata pemindahan pasar tersebut juga dilandasi dengan lokasi pasar yang 

dirasa kumuh, mengganggu kepentingan orang lain seperti mengganggu 

kenyamanan orang untuk berjalan dan menganggu keindahan tata kota suatu 

daerah. Dalam permasalahan tata kelola pasar ini yang biasanya dilakukan oleh 

pemerintah daerah setempat, dan kebanyakan permasalahan ini dapat 
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menimbulkan berbagai perlawanan di pedagang pasar tradisioanal. Mereka merasa 

bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah setempat terkadang tidak 

menghiraukan aspirasi atau kepentingan mereka, sebagai contohnya adalah lokasi 

pasar yang baru dirasa kurang strategis dari tempat sebelumnya yang membuat 

dagangan para pedagang tidak begitu laris terjual jika dibandingkan dengan lokasi 

pasar lama sehingga para pedagang menolak untuk dipindahkan dan tetap untuk 

memilih berjualan di lokasi pasar yang lama.  

Di satu sisi juga, permasalahan yang timbul adalah mengenai 

permasalahan lingkungan yang timbul akibat adanya kegiatan perdagangan yang 

dilakukan para pedagang antara lain masalah kebersihan, keindahan, ketertiban, 

pencemaran, dan kemacetan lalu lintas. Keadaan seperti ini dianggap sebagai hal 

yang sangat mengganggu, tetapi di sisi lain kegiatan ini memberikan kontribusi 

yang besar dalam aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terutama 

golongan ekonomi lemah. Selain itu, kegiatan sektor informal merupakan ciri 

ekonomi kerakyatan yang bersifat mandiri dan menyangkut hajat hidup orang 

banyak. Dan gejala umum seperti ini yang terjadi di kota yang tumbuh menjadi 

kota metropolitan, sering tidak mengimbanginya dengan berbagai fasilitas publik 

dan kesempatan kerja yang memadai bagi masyarakat miskin dan kaum urban.6 

Sehingga permasalahan yang ada dalam sektor informal yakni pasar, sangat 

kompleks terutama dari sisi permasalahan pedagang dan permasalahan pasar 

sendiri yang dimana permasalahan yang ada terjadi ketika apa yang menjadi 

                                                 
6
 Op. cid, 37 
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keinginan pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah mengeluarkan sebuah 

kebijakan untuk mengatur tentang pasar dan pedagang di dalam implementasinya 

biasanya tidak berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah daerah 

itu sendiri.  

Di Kabupaten Sidoarjo sendiri sebenarnya pasar tradisional juga memiliki 

andil dalam perolehan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ). Namun, karena sebagian 

besar kondisi pasar tradisional Sidoarjo kurang layak sehingga mengakibatkan 

kontribusi PAD Sidoarjo sangat minim. Salah satu faktanya dapat terlihat dari 

pendapatan retribusi pasar di Sidoarjo pada tahun 2009 yang hanya 5,7 miliar 

padahal anggaran dari APBD untuk mengelola pasar mencapai 8,3 miliar. Jadi 

pasar tradisional masih menjadi beban bagi anggaran belanja langsung daerah. 

Dan dengan adanya hal ini membuat PAD Kabupaten Sidoarjo cukup rendah.7 

Fenomena mengenai permasalahan relokasi pasar terdapat dalam 

penolakan pedagang Sunday Morning UGM. Direlokasinya para pedagang 

Sunday Morning (Sunmor) UGM terus menuai penolakan dari para pedagang. 

Melalui Himpunan Pedagang (Himpa) Sunmor UGM, para pedagang ini bersatu 

dan menolak relokasi. Sedikitnya ada empat alasan kuat kenapa Sunmor harus 

dikembalikan yaitu: 1. Pendapatan Pedagang Terus Menurun. Semenjak dipindah, 

para pedagang terus mengalami kerugian, dianggap situasinya tidak kondusif 

untuk berjualan karena sempitnya badan jalan. Akibat situasi yang tidak kondusif 

untuk berdagang, para pedagang mengalami penurunan omset penjualan secara 

                                                 
7
 Data BAPPEDA Sidoarjo 
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drastis. 2. Sultan Ground Bukan Hanya Milik UGM tapi Milik Rakyat. Status 

tanah UGM yang berstatus Sultan Ground membuat para pedagang Sunmor 

menganggap mereka memiliki hak untuk berjualan di sana. Para pedagang ini 

beralasan bahwa mereka hanya meminta waktu sekali selama seminggu dengan 

durasi waktu 5 jam untuk berdagang. Para pedagang beranggapan bahwa hal 

tersebut tidaklah merugikan UGM. 3. Sunmor Ciri Khas UGM Sebagai Kampus 

Kerakyatan. Para pedagang beranggapan bahwa Sunmor merupakan salah satu ciri 

khas UGM sebagai kampus kerakyatan. Pasalnya, Sunmor dianggap telah 

memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Selama sehari Sunmor digelar, para 

pedagang mengklaim ada sekitar 784 pedagang, puluhan tukang parkir, ratusan 

pekerja dan sekitar 25.000 pengunjung yang menggantungkan hidupnya di 

Sunmor. Banyaknya elemen masyarakat yang menggantungkan hidup dari 

Sunmor diharapkan bisa menjadi pertimbangan khusus bagi UGM untuk tidak 

merelokasi para pedagang Sunmor. Terlebih lagi para pedagang Sunmor ini 

mengatakan bahwa sudah hampir selama 18 tahun mereka berjualan di UGM. 4. 

Sunmor Merupakan Aset Wisata. Jogjakarta selama ini terkenal sebagai salah satu 

kota yang mengandalkan ekonomi kreatif kerakyatan dalam pembangunan 

ekonominya. Hal ini dianggap para pedagang sejalan dengan semangat yang 

diusung oleh Sunmor. Sebab, di Sunmor hampir semua barang yang 

diperjualbelikan merupakan hasil dari ekonomi kreatif8. 

Sebuah kebijakan relokasi pasar tidak akan lepas dari pihak-pihak terkait 

yang juga ikut merumuskan kebijakan tersebut, yang dimana salah satunya 
                                                 
8
 http://beritajogja.co.id, diakses tanggal 22-09-2014, 13:30 
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terdapat dalam fenomena relokasi pedagang Pasar Rebo. Pasalnya, pemkab 

setempat berencana menata ulang salah satu pasar tradisional tersebut. Penataan 

tersebut sudah tertuang dalam rancangan pembangunan jangka panjang daerah 

(RPJMD). Menurut Kabag Perekenomian, rencana penataan pasar tradisional 

diakibatkan karena telah habis kontrak, sehingga nantinya para pedagang akan 

dipindahkan ke tempat yang baru bersama pedagang lainnya yang telah lebih dulu 

pindah. Meskipun rencana pemindahan ini mendapat penolakan dari berbagai 

pedagang, namun tetap harus terealisasi karena lokasi yang lama akan ditata 

ulang. Disamping itu juga, bupati juga berkomitmen untuk menata seluruh pasar 

tradisional yang ada.  

Selanjutnya di dalam sebuah kebijakan, tentu saja banyak kendala dalam 

implementasinya atau penghambat kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai 

dengan apa yang menjadi tujuannya. Hal ini dapat terlihat dari yang salah satunya 

terdapat pada Relokasi Pasar Blimbing Malang, rencana tahapan relokasi pasar 

yang sedianya dilakukan  akhirnya benar-benar urung terwujud. Hingga saat ini, 

proses eksodus besar-besaran pedagang ke tempat penampungan sementara (TPS) 

batal dilakukan.  Alasannya pun klasik, kondisi TPS dianggap belum cukup layak 

untuk menjadi lokasi aktivitas perdagangan. Ditinjau dari kesiapan infrastruktur, 

meliputi sarana dan prasarana dinilai masih mengecewakan. Menilik kondisi 

demikian, tak salah jika kemudian balik mempertanyakan kesiapan pihak 

pengembang. Mengungkapkan kondisi itulah yang menghambat proses relokasi 

yang digadang-gadang rampung. Sekarang TPS masih diperbaiki, Beberapa 

bagian masih bocor, dan soal kelistrikan juga masih jadi masalah. Sebelumnya 
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pihak terkait sudah menegaskan bahwa tetap menjalankan tugas sesuai prosedur. 

Sementara itu, agaknya mulai jengah dengan kengototan rencana relokasi yang 

terus diperdebatkan. Sedangkan perwakilan para pedagang berharap rencana 

relokasi tak ditunggangi kepentingan oknum-oknum yang mengejar maksud 

tertentu.   

Fenomena mengenai kebijakan relokasi pasar yang mengalami sebuah 

kendala dapat kita ketahui adalah di Pasar Waru Kecamatan Waru Kabupaten 

Sidoarjo. Yang dimana Semenjak tahun 2011 berdasarkan Peraturan Bupati 

Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Penataan Stan dan Penemapatan 

Pedagang Pasar Waru, Pemkab Sidoarjo bekerja sama dengan Dinas Pasar 

Sidoarjo dan Pihak Pasar Waru telah mengupayakan untuk merelokasi Pasar Waru 

Waru ke tempat yang baru di Jl. Brigjen Katamso Waru, dan rencananya pasar 

lama tersebut digunakan sebagai frontage road dan sepanjang jalan pasar tersebut 

akan dibangun taman. Di samping itu juga kawasan dari pasar lama yang kumuh 

dan menganggu keindahan tata kota juga menjadi alasan bagi Pemkab Sidoarjo 

untuk merelokasikan Pasar Waru lama ke tempat yang telah disediakan, yang 

dimana upaya relokasi tersebut lebih mengutmakan kepada para pedagang-

pedagang asli Pasar Waru lama. Tetapi di dalam pelaksanaannya terdapat banyak 

permasalahan yang mengakibatkan upaya relokasi pasar tersebut menjadi 

terhambat hingga saat ini. 

Tidak efektifnya kebijakan relokasi Pasar Waru ini disebabkan karena 

untuk kesekian kalinya para pedagang, khusunya para pedagang kaki lima yang 

berada di kawasan flyover Waru yang ditertibkan kembali lagi ke tempat lama 
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mereka berjualan. Beberapa permasalahan lainnya karena banyaknya para 

pedagang Pasar Waru lama tidak ingin pindah diakibatkan lokasi pasar baru yang 

telah disediakan oleh Pemkab Sidoarjo karena dirasa tidak strategis dan merasa 

bahwa pendapatan yang di dapat tidak sebanyak ketika berada di lokasi tempat 

pasar lama. Di samping itu juga banyaknya pedagang-pedagang di pasar lama 

tersebut yang tidak mendapatkan kios untuk mereka berdagang di pasar baru 

padahal mereka merasa sudah membayar sejumlah uang kepada pihak Dinas Pasar 

Sidoarjo untuk mendapatkan kios, dan hal ini yang membuat mereka tetap 

bertahan di pasar lama itu sendiri. Dan di samping itu juga banyaknya pedagang-

pedagang baru yang bukan berasal dari pasar lama justru lebih dahulu 

mendapatkan kios di pasar baru. Tetapi dengan adanya berbagai permasalahan ini 

seakan ada sikap pembiaran dari Pihak Pasar Waru dan Dinas Pasar Sidoarjo 

beserta Pemkab Sidoarjo dalam upaya merelokasi Pasar Waru Waru ini, yang 

nyatanya sampai saat ini Pasar Waru lama masih dipenuhi dengan para pedagang-

pedagang dan lokasi pasar baru yang disediakan oleh Pemkab Sidoarjo menjadi 

sepi. Sehingga sampai saat ini usaha relokasi menjadi terhambat dan kebijakan 

yang dikeluarkan Pemkab Sidoarjo untuk merelokasi pasar tersebut belum bisa 

efektif dalam implementasinya. 

Dari fenomena-fenomena diatas mengungkapkan bahwasannya faktor 

penghambat mengenai kebijakan relokasi berasal dari dalam pihak terkait 

pembuat implementasi  yang dimana belum adanya kesiapan yang matang untuk 

melakukan sebuah relokasi pasar, sehingga menjadi bahan pertimbangan agar 

kebijakan yang dikeluarkan berupa relokasi pasar tersebut dapat dikaji ulang. Dan 
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di samping itu juga permasalahan relokasi pasar juga dapat terlihat dari 

lingkungan kebijakan itu sendiri yang dalam hal ini adalah masyarakat sebagai 

penerima sebuah kebijakan apakah menyetujui atau menolak kebijakan tersebut 

dan sikap dari masyarakat itu sendiri juga berpengaruh dalam kebijakan yang 

dibuat oleh pemerintah setempat. 

Dari beberapa contoh fenomena diatas membuktikan bahwa kebijakan 

yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat yang bekerjasama dengan 

berbagai pihak dalam implementasinya tidak selalu berjalan sesuai dengan apa 

yang diinginkan dan menjadi tujuan akhir oleh pihak pemerintah daerah tersebut. 

Yang dimana dalam implementasinya, banyak ditemukan kendala-kendala seperti 

pertentangan atau perlawanan dari salah satu pihak yang tidak setuju atau merasa 

dirugikan oleh kebijakan yang ada, dan berusaha untuk memperjuangkan apa 

yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kepentingannya.  

Hal ini menjadikan penulis ingin melanjutkan penelitian terhadap 

bagaimana pengaruh implementasi kebijakan yang dikeluarkan terhadap para 

pedagang sehingga menimbulkan perlawanan dari para pedagang dan kendala apa 

saja yang menghambat implementasi kebijakan tersebut di lapangan. 
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I.2 Rumusan Masalah 

Dari beberapa fenomena di atas muncul berbagai pertanyaan yang akan 

dijadikan pembahasan selanjutnya dirumuskan sebagai berikut : 

1. Siapa saja aktor yang memiliki kepentingan dalam kebijakan relokasi 

Pasar Waru Waru Sidoarjo ? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam implementasi kebijakan 

relokasi Pasar Waru yang dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo ?  

I.3 Tujuan Penelitian 

Kegiatan penelitian yang dilakukan beserta serangkaian data yang akan 

diamati, kesemuanya dimaksudkan untuk: 

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis siapa saja aktor yang berperan 

dan apa saja kepentingannya dalam kebijakan relokasi pasar. 

2. Menggambarkan bentuk konkrit dari faktor-faktor yang menjadi 

penghambat implementasi kebijakan relokasi Pasar Waru Waru Sidoarjo 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoriris 

Hasil yang diharapkan ialah menghasilkan konsep tentang resistensi 

pedagang terutama pedagang kaki lima Pasar Waru Waru Sidoarjo, pemahaman 

masyarakat terhadap keefektifan kebijakan relokasi Pasar Waru oleh Pemerintah 

Kabupaten Sidoarjo. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan 

gambaran umum tentang keberadaan pedagang terutama pedagang kaki lima dan 

mengukur keefektifan upaya pemerintah dalam mengatasi dampak dari 

keberadaan pedagang di Pasar Waru, dan diharapkan  penelitian ini dapat 

digunakan sebagai penambah koleksi perpustakaan yang berguna bagi pembaca 

secara umum 

Kerangka Teoritik 

1.5 Teoritik  

Kerangka teoritis ini akan menjadi sebuah landasan pemikiran di dalam 

sebuah penelitian. Sehingga kerangka teoritis ini amat diperlukan dan harus 

disusun dan memuat pokok pikiran yang menjadi sudut pandang peneliti untuk 

menelaah permasalahan yang ada. 

Teori merupakan alat untuk membantu dan mempermudah pemeliti dalam 

melakukan penelitian yang paling utama. Di dalam teori terdapat suatu kerangka 
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pemikiran yang dapat menjelaskan serta memprediksi suatu fenomena sosial yang 

terjadi ketika dilakukan penelitan. 

 

1-5-1 Teori Implementasi Kebijakan 

Grindle menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan 

tergantung pada isi kebijakan dan konteks implementasinya, yang berhak sebagai 

tingkat menerapkan-kemampuan. Dalam ini terkait dengan kepentingan publik 

yang dicoba untuk dipengaruhi oleh sebuah kebijakan adalah jenis manfaat yang 

akan diproduksi, tingkat perubahan yang dimaksudkan, posisi pembuat kebijakan 

dan pelaksana kebijakan, dan sumber daya yang akan dihasilkan. Dalam konteks 

ini terdapa tiga variabel kunci yang harus diperhatikan yaitu kekuasaan, 

kepentingan aktor yang terlibat, karakter lembaga, dan dan tingkat kepatuhan.9 

Selain itu Grindle juga mengatakan bahwa implementasi program ditentukan oleh 

Konten (isi) program atau policy dan konteks implementasinya, sebagai berikut : 

A. Content of Policy  (Isi Kebijakan) 

Isi kebijakan atau program akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan 

implementasi. Kebijakan kontroversial, kebijakan-kebijakan yang dipandang tidak 

populis, kebijakan menghendaki perubahan besar, biasanya akan mendapatkan 

perlawanan baik dari kelompok sasaran bahkan mungkin dari implementornya 

sendiri yang mungkin merasa kesulitan melaksanakan kebijakan tersebut atau 

merasa dirugikan. Isi kebijakan yang dapat mempengaruhi implementasi menurut 

                                                 
9
 Nugroho, Riant. 2012. Public Policy For The Developing Countries. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

hal 188 
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Grindle adalah sebagai berikut: 

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh adanya program 

Kepentingan kelompok sasaran perlu diperhatikan, karena merupakan 

salah satu variabel yang harus diperhatikan dalam sebuah program kebijakan. 

Dengan mengetahui kepentingan kelompok sasaran maka akan mempermudah 

pencapaian efiseinsi dan efektifitas dari setiap program yang dilaksanakan. 

2. Jenis manfaat yang dihasilkan      

Kebijakan yang memberikan manfaat kolektif atau pada banyak orang 

akan lebih mudah diimplementasikan karena lebih mudah mendapatkan dukungan 

dari kelompok sasaran atau masyarakat. 

3. Jangkauan perubahan yang diinginkan. 

Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. Sehingga 

dapat dikatakan sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan 

harus memiliki skala yang jelas. Suatu program yang bertujuan mengubah secara 

keseluruhan sikap dan perilaku kelompok sasaran maka akan lebih susah untuk 

diimplementasikan  

4. Kedudukan pengambil keputusan. 

Semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam kebijakan akan 

semakin sulit pula implementasinya. Kasus demikian banyak terjadi pada 

kebijakan-kebijakan yang implementasinya melibatkan banyak instansi. 
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5. Pelaksana program. 

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan 

adanya pelaksana kebijakan yang kompeten demi keberhasilan kebijakan itu 

sendiri. Dan dalam sebuah kebijakan tersebut juga harus sudah tersusun dengan 

jelas, siapa saja implementor kebijakaj tersebut secara rinci. 

6.  Sumber daya yang disediakan 

Tersedianya sumberdaya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan 

kebijakan, dengan sendirinya akan mempermudah pelaksanaannya. Sumberdaya 

ini berupa tenaga kerja, keahlian, dana, sarana, dll. 

B.      Context of Implementation (Konteks Implementasi) 

Konteks dimana dan oleh siapa kebijakan tersebut diimplemetasikan juga akan 

berpengaruh pada tingkat keberhasilannya, karena seberapapun baik dan 

mudahnya kebijakan dan seberapapun dukungan kelompok sasaran, hasil 

implementasi tetap bergantung pada implementornya. Karakter dari pelaksana 

akan mempengaruhi tindakan-tindakan pelaksana dalam mengimplementasikan 

kebijakan karena pelaksana adalah individu yang tidak mungkin bebas dari 

kepercayaan, aspirasi dan kepentingan pribadi yang ingin mereka capai. Dalam 

mengimplementasikan suatu kebijakan terdapat suatu kemungkinan dari 

pelaksana untuk membelokkan apa yang sudah ditentukan demi kepentingan 

pribadinya, sehingga dapat menjauhkan tujuan dari kebijakan sebenarnya. 

Konteks implementasi yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi 

menurut Grindle adalah : 
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1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat  

Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan kekuatan atau kekuasaan, 

kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna 

memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.  

2. Karakteristik lembaga dan penguasa. 

Sebuah kebijakan merupakan hasil dari perhitungan politik daari 

kepentingan dan persaingan antar kelompok untuk mendapatkan sumber daya 

yang terbatas, respon dari pihak yang mengimplementasikan, respon dari para 

elite serta respon dari masyarakat dimana semuanya saling berkaitan dan 

berinteraksi. Semua itu mempertimbangkan kapabilitas kekuasaan dari aktor 

pembuat kebijakan, kepentingan – kepentingannya, dan strategi untuk 

mencapainya serta karakteristik dari penguasa atau pembuat kebijakan. 

Implementasi Suatu program dapat menimbulkan konflik bagi yang 

kepentingan-kepentingannya dipengaruhi. Strategi penyelesaian konflik mengenai 

”siapa mendapatkan apa” dapat menjadi petunjuk tak langsung mengenai ciri-ciri 

penguasa atau lembaga yang menjadi implementor program tersebut, baik 

mengenai keberpihakan penguasa/lembaga pelaksana maupun mengenai gaya 

kepemimpinannya 

3. Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.  

Implementor atau pelaksana program harus memiliki kepekaan terhadap 

kebutuhan-kebutuhan kelompok sasarannya agar program yang 

diimplementasikan berhasil dan mendapatkan dukungan dari kelompok sasaran.  
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Untuk lebih jelas mengetahui tentang faktor penentu implemetasi kebijakan 

menurut Grindle dapat dilihat dari bagan dibawah ini: 

Gambar I.1 

Implementasi sebagai sebuah Proses Administrasi dan Politik 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementasi Program dipengaruhi oleh: 
(a) Konten kebijakan 

1. kepentingan yang dipengaruhi 
2. tipe manfaat 
3. derajat perubahan yang diharapkan 
4. Kedudukan pengambilan keputusan 
5. pelaksana program 
6. sumber daya yang disediakan 

(b) konteks implementasi 
1. kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang 

terlibat. 
2. karakteristik lembaga dan penguasa. 
3. kepatuhan dan daya tanggap 

 

Hasil Program: 
(a) dampak pada 

masyarakat, 
individu dan 
kelompok. 

(b) perubahan dan 
penerimaan 
masyarakat. 

Apakah tujuan  
tercapai ? 

Program aksi dan proyek 
individu yang didesain 
dan dibiayai 

Apakah Program 
dijalankan seperti yang 

direncanakan? 
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Model yang dikembangkan oleh Grindle ini tampak lebih komprehensif 

dari model-model sebelumnya, isi program dan kebijakan publik merupakan 

faktor penting dalam menentukan hasil dari inisiatif implementasi. Tapi seperti 

yang jelas terlihat pada gambar diatas, kebijakan atau isi program sering 

merupakan faktor penting karena dampak yang nyata atau potensial mungkin ada 

pada pengaturan sosial, politik, dan ekonomi yang diberikan. Oleh karena itu, 

perlu untuk mempertimbangkan konteks atau lingkungan dimana dan oleh siapa 

kebijakan tersebut dilaksanakan serta kondisi-kondisi sumberdaya implementasi 

yang diperlukan. Berbagai pihak yang mungkin terlibat dalam sebuah kebijakan 

adalah perenacana tingkat nasional, para politisi tingkat nasional, regional dan 

lokal, dan kelompo elite ekonomi ditingkat lokal, kelompok penerima dan birokrat 

tingkat menengah dan bawah. Masing-masing aktor mungkin memiliki 

kepentingan khusus dalam suatu program dan masing-masing mungkin berusaha 

untuk mencapainya dengan cara membuat tuntutan-tuntutan mereka dalam alokasi 

sumber. Seringkali tujuan dari para aktor akan menimbulkan konflik langsung 

dengan satu sama lain dan hasil dari konflik ini adalah, dari siapa mendapatkan 

apa akan ditentukan oleh strategi, sumber daya, dan posisi kekuatan masing-

masing dari para pelaku yang terlibat. Kebijakan yang biasanya telah 

diimplementasikan mungkin merupakan hasil dari kumpulan kepentingan para 

aktor untuk memenuhi sumber daya yang langka, respon pejabat pelaksana, dan 

tindakan elit politik dan semua berinteraksi dalam konteks kelembagaan tertentu. 

Sehingga dapat diartikan bahwa untuk menilai kemampuan daya dari aktor yang 

terlibat dapat dilihat dari kepentingan mereka, strategi untuk mencapainya, dan 
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karakteristik rezim di mana mereka berinteraksi. Sehingga dengan adanya hal 

tersebut dapat menilai potensi untuk mencapai tujuan kebijakan dan program yang 

sedang dijalankan.  

Dalam mencapai tujuan yang diinginkan, para aktor menghadapi dua 

masalah yang berada pada dimensi interaksi lingkungan dan administrasi 

program. Pertama, para aktor harus mengatasi masalah bagaimana untuk 

mencapai kepatuhan dengan hasil yang tercantum dalam sebuah keputusan. 

Mereka harus memperoleh dukungan dari elit politik, dan kepatuhan instansi 

pelaksana, birokrat yang melakukan program, elit politik yang berada di tingkat 

lebih rendah, dan masyarakat. Disamping itu juga mereka harus mengubah 

pandangan dari mereka yang mungkin dirugikan oleh program yang telah ada, 

menjadi berusaha menerima program yang ada dan berusaha untuk memperoleh 

manfaat dari program tersebut. Hal ini dapat terlaksana melalui berbagai cara 

yang meliputi lobbying. Sisi lain dari masalah pencapaian tujuan kebijakan dan 

program dalam lingkungan tertentu adalah respon. 

 Idealnya, lembaga-lembaga publik seperti birokrasi harus responsif 

terhadap kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat umum. Selain itu, tanpa 

cukup banyak respon selama pelaksanaan sebuah kebijakan, pejabat publik yang 

terkait degan kebijakan tersebut akan mendapatkan evaluasi dari pencapaian suatu 

program. Sehingga bagaimanapun juga sebuah respon mungkin dapat diartikan 

bahwa tujuan dari kebijakan publik itu sendiri tidak akan tercapai apabila 

pengaruh dari individu atau kelompok menghalangi pemenuhan program tertentu 

yang mungkin tidak dapat diterima oleh mereka sebagai hal yang menguntungkan. 
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Dalam hal ini masalah yang dihadapi oleh para pembuat kebijakan adalah untuk 

memastikan memberikan flexibility, dukungan, dan umpan balik sementara pada 

saat yang sama diharapkan dapat mempertahankan kontrol atas distribusi sumber 

daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

Intensitas keterlibatan para perencana, politisi, kelompok sasaran, 

pengusaha dan para pelaksana program akan bersama-sama mempengaruhi 

efektivitas implementasi. Dari penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa proses 

implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran 

yang semula bersifat umum telah terperinci, program-program aksi telah 

dirancang dan sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan 

sasaran tersebut. Hal ini merupakan syarat pokok bagi implementasi kebijakan 

negara. 

Keputusan-keputusan yang dibuat pada saat perumusan kebijakan dapat 

juga menunjukkan siapa yang ditugasi untuk melaksanakan atau 

mengimplementasikan berbagai program yang ada, dan keputusan-keputusan yang 

demikian dapat mempengaruhi bagaimana semestinya kebijakan itu diwujudkan. 

Selanjutnya masing-masing aktor dalam pembuat kebijakan tersebut mungkin 

juga mempunyai kepentingan tertentu dalam program yang sedang direncanakan, 

dan mungkin masing-masing berusaha untuk mencapainya dengan cara 

mengajukan tuntutan-tuntutan mereka dalam prosedur alokasi sumber. Sehingga 

seringkali terjadi tujuan dari para aktor tersebut bertentangan satu sama lain dan 

hasil akhir beserta akibatnya adalah dapat mengenai siapa yang memperoleh apa 

yang akan ditentukan oleh strategi, sumber-sumber, dan posisi kekuasaan dari 
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aktor yang terlibat. Campur tangan individu atau kelompok untuk memenuhi 

kepentinganya akan mengakibatkan konflik antara pembuat kebijakan atau dalam 

hal ini pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran. Keunikan Grindle terletak 

pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang 

menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang 

mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sember 

daya implementasi yang diperlukan10. 

1.6 Konseptualisasi 

I.6.1 Kekuasaan 

Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan mempengaruhi pihak lain 

untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi11. 

Kekuasaan secara umum diartikan sebagai kemampuan menggunakan sumber – 

sumber pengaruh yang dimiliki untuk mempengaruhi pihak lain sehingga pihak 

lain berperilaku sesuai dengan kehendak pihak yang mempengaruhi. Adanya 

kekuasaan juga tergantung dari hubungan yang berkuasa dan yang dikuasai atau 

dengan kata lain antara pihak yang memiliki kemampuan  untuk melancarkan 

pengaruh dan pihak yang menerima pengaruh itu dengan rela atau terpaksa. 

Dalam setiap situasi, hubungan kekuasaan terdapat tiga unsur yang selalu 

terkandung di dalamnya. Ketiga unsur tersebut meliputi tujuan, cara penggunaan 

sumber – sumber pengaruh, dan hasil penggunaan sumber – sumber pengaruh.  

Disamping itu suatu pihak yang memiliki sumber kekuasaan belum tentu 
                                                 
10

  Nugroho, Riant, 2008. Public Policy, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, Hal 445 

11
  Surbakti Ramlan, 1992. Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Grasindo 
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mempunyai kekuasaan karena bergantung pada kemampuannya menggunakan 

sumber – sumber kekuasaan secara efektif dan penggunaan sumber – sumber 

kekuasaan itu sendiri mungkin dapat berupa paksaan atau konsensus. 

I.6.2 Kepentingan 

Kepentingan dapat diartikan sebagai suatu tuntutan yang perlu 

diperhatikan dan diperjuangkan oleh suatu kelompok tertentu dalam suatu sistem 

sosial. Bisa juga diartikan sebagai tujuan yang hendak dicapai dan sasaran yang 

diinginkan kelompok. 

I.6.3 Implementasi Kebijakan 

Van Mater dan Van Horn menjelaskan bahwa implementasi kebijakan 

menekankan pada suatu tindakan – tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak 

pemerintah maupun individu atau kelompok swasta yang diarahkan untuk 

mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan 

sebelumnya. Implementasi juga berkaitan dengan berbagai kegiatan yang 

diarahkan untuk merealisasikan program yang dilaksanakan. Di samping itu juga 

implementasi merupakan fenomena yang kompleks yang dapat dipahami sebagai 

proses keluaran ( output ) maupun hasil yang melibatkan aktor, organisasi 

prosedur dan teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

1.6.4 Aktor 

Individu atau kelompok yang memiliki kewenangan untuk mempengaruhi 

individu atau kelompok lain demi mewujudkan kepentingan mereka dalam sebuah 

kebijakan. Disamping itu aktor juga dapat dikatakan sebagai individu atau 

kelompok  dimana para pelaku ini terlibat dalam kondisi  tertentu sebagai suatu 
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subsistem kebijakan dan aktor ini juga dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya 

suatu kebijakan yang ada. 

I.7 Metode penelitian 

1.7.1 Jenis penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, jenis penelitian 

deskriptis. Penelitian kualitatif menurut Tayor dan Bogdan, dapat diartikan 

sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan 

maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang yang diteliti.12 

Metode kualitatif telah digunakan dalam banyak sub-bidang ilmu politik, 

karena para partisipan dalam dunia politik mau berbicara tentang keterlibatan 

mereka dalam kelompok, peran mereka dalam jabatan kekuasaan formal, 

pandangan mereka tentang sistem politik dan sebagainya. Para ilmuwan Politik, 

misalnya sering mewawancarai para aktivis kelompok penekan.13 

Tujuannya untuk menggambarkan, meringkas, berbagai kondisi, situasi 

atau berbagai variabel yang timbul dimasyarakat yang menjadi obyek penelitian 

ini. Dan permasalahan deskriptif merupakan suatu permasalahan yang berkenaan 

dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu 

variabel atau lebih. 

                                                 
12

 Suyanto, 2005 dalam buku Marsh, David, & Gerry Stoker. 2010. Teori dan Metode dalam Ilmu 

Politik. Bandung: Nu 

13
 Grant dan Marsh, 1997, Mills 1993 dalam buku Marsh, David, & Gerry Stoker. 2010. Teori dan 

Metode dalam Ilmu Politik. Bandung: Nu 
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I.7.2 Fokus Penelitian 

Fenomena yang diteliti adalah mengenai resistensi pedagang terhadap 

implementasi kebijakan relokasi Pasar Waru di Daerah Waru Kabupaten Sidoarjo. 

Fokus penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis siapa saja aktor yang 

berperan dan apa saja kepentingannya dalam kebijakan relokasi pasar. 

2. Menggambarkan bentuk konkrit dari faktor-faktor yang menjadi 

penghambat implementasi kebijakan relokasi Pasar Waru Waru 

Sidoarjo. 

I.7.3 Penetuan Subjek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penarikan dan pengambilan data 

dengan metode purposive sampling. Dasar tersebut adalah bahwa peneliti sudah 

mengetahui siapa saja yang akan diwawancarai. Mereka yang diwawancarai 

adalah pihak Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo, anggota Komisi C DPRD Sidoarjo 

yang dalam hal ini menangani pembangunan Pasar Waru, pihak paguyuban 

pedagang Pasar Waru lama, pihak RT dan RW yang berada di  Pasar Waru lama, 

masyarakat sekitar Pasar Waru dan beberapa pedagang yang ada di Pasar Waru 

lama maupun Pasar Waru baru. Berikut ini nama informan yang diwawancarai : 

1. Pak Agus : Dinas Pasar 

2. Pak Nur : Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo 

3. Pak Supi‟in : Ketua Paguyuban Pedagang “Maju Bersama” 

4. Pak Suwitno : Ketua RW 01 Waru 
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5. Bu Aminah : Pedagang Pasar Waru lama 

6. Bu Onny : Pedagang Pasar Waru baru 

7. Samuji  : Pedagang Pasar Waru baru 

8. Agus  : Pedagang Pasar Waru baru 

9. Wawan : Pedagang Pasar Waru baru 

10. Pardi  : Pedagang Pasar Waru baru 

I.7.4 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk menghasilkan suatu penelitian yang akurat dan valid diperlukan 

data yang representatif. Menurut Lofland (1984) sumber data dalam penelitian 

kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang selebihnya adalah data tambahan 

seperti dokumen dan lainya.14 

Guna mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian maka teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah dengan: 

a. Wawancara 

Wawancara dipilih sebagai teknik pengumpulan data disini sebab memiliki 

beberapa keunggulan diantaranya adalah wawancara dapat dijadikan sebagai 

jembatan informasi apabila akses kepada dokumen sangat dibatasi, selain itu 

kaitannya dengan pendekatan elit yang akan kita teliti dalam penelitian ini, 

wawancara sangat berguna dalam melengkapi dokumen mengenai rekonstruksi 

peran tokoh, dan hubungannya dengan tokoh lain. 

 
                                                 
14Burhan Bungin, 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, , 
hal. 112. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI RESISTENSI PEDAGANG TERHADAP ... NIRMALA MUSTIKA DEWI



 
 

b. Dokumentasi 

Dokumen merupakan bahan tertulis yang berhubungan dengan suatu 

peristiwa atau aktivitas tertentu. Sehingga dapat dikatakan bahwa dokumen 

sebagai sumber data yang mempunyai posisi sebagai pelengkap data primer yaitu 

wawancara dalam penelitian ini karena mendukung proses interpretasi dari setiap 

peristiwa yang diteliti. Dokumen bisa berbentuk tulisan seperti biografi, peraturan, 

kebijakan, pengumuman, dll dan dalam bentuk gambar seperti foto, gambar hidup, 

dll. 

I.7.5 Teknik analisis data 

Menurut B.Miles dan Michel A Hubermen, analisis data terdiri dari alur 

kegiatan sesuai yang saling menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah 

pengumpulan data. Alur kegiatan tersebut terdiri dari :15 

1. Reduksi data yaitu sebagai pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan tranformasi data „kasar‟ yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan dan berlangsung secara 

terus menerus, sehingga dapat ditarik kesimpulan finalnya dan 

diverifikasi. 

2. Penyajian data Merupakan sekumpulan informasi yang tersusun, yang 

memberi kemungkinan adanya kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data ini bisa berupa matrik, grafik, bagan/jaring. 

                                                 
15

 Mathew J.Miles, dan A. Michael Huberman , 1992. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber 

Tentang MetodeBaru, Jakarta: UI Press ,hal 15-20. 
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3. Penarikan kesimpulan/verifikasi Merupakan kegiatan untuk 

menyimpulkan catatan-catatan lapangan dimana kesimpulan akhir 

tidak akan mucul sampai data berakhir, verifikasi merupakan suatu 

tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan. Dimana makna-makna 

yang muncul dari data harus diuji kebenaran, kekokohan dan 

kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. 
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