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ABSTRAK 
 

 
 

 Skripsi ini berjudul “ Implementasi kebijakan pemerintah dalam penataan usaha pasar 
modern dan tradisional dalam  Studi Kasus Perda NO. 6  Thn. 2012 Tentang Penataan pasat 
tradisional, pusat Perbelanjaan Dan Moderen Di Kecamatan Karanggeneng  Kabupaten 
Lamongan” yang merupakan hasil penelitian wawancara dan kepustakaan untuk menjawab 
pertanyaan: Bagaimana pengertian dan penerapan Implementasi kebijakan pemerintah dalam 
penataan usaha pasar modern dan tradisional.  

Ada dua masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini, yaitu: 1. Bagaimana proses 
Implementasi kebijakan pemerintah dalam penataan usaha pasar modern dan tradisional 
dalam Studi Kasus Perda NO. 6  Thn. 2012 Tentang Penataan pasat tradisional, pusat 
Perbelanjaan dan Moderen Di Kecamatan Karanggeneng  Kabupaten Lamongan)”.?  
2. Faktor-faktor apakah yang  mempengaruhi  dan mendukung dalam implementasi 
kebijakan Studi Kasus Perda NO. 6  Thn. 2012 tentang Penataan pasar tradisional, pusat 
Perbelanjaan dan Moderen Di Kecamatan Karanggeneng , Kabupaten Lamongan)? 
  Untuk menjawap permasalahan tersebut, peneliti ini menggunakan metode penelitian 
kualitatif. Penelitian menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Jadi peneliti akan terjun langsung kelapangan dan melakukan 
penelitian ini dengan cara pengamatan dan wawancara mendalam dengan beberapa informan 
yang terkait dengan penelitian ini. Data yang diperoleh kemudian disajikan secara deskriptif 
dan dianalisis dengan teknik deskriptif analitik.  

Dari hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang dalam terhadap 
masyarakat yang terkait dengan “Implementasi kebijakan pemerintah dalam penataan usaha 
pasar modern dan tradisional dalam  Studi Kasus Perda NO. 6  Thn. 2012 Tentang Penataan 
pasat tradisional, pusat Perbelanjaan Dan Moderen Di Kecamatan Karanggeneng  Kabupaten 
Lamongan”,Dalam penelitian penulis juga menggunakan observasi guna memperoleh data 
primer mengenai kebijakan pemerintah dalam penataan usaha pasar modern dan tradisional Di 
Kecamatan Karanggeneng  Kabupaten Lamongan. Dengan berdasarkan data yang ada, penulis 
berupaya mendiskripsikan/mengambarkan secara sistematik. 1. Dalam Pengimplementasian 
kebijakan, pemerintah kota lamongan secara teknis SKPD yang terkait tidak berjalan 
dengan baik khususnya di Kecamatan karanggeneng yang jarang antaran pasar moderen 
dan tradisional di lokasi tersebut  sangat berdekatan. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
dan mendukung  dalam Implementasi kebijakan pemerintah dalam penataan usaha pasar 
modern dan tradisionalterbagi dalm berbagai faktor. Sedangkan faktor yang mempengaruhi 
yaitu Kebijakan yang ideal, Kelompok swasaran, Badan atau organisasi pelaksana, Faktor-
faktor lingkungan. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu Kecenderungan-kecenderungan 
atau tingkah laku-tingkah laku, Struktur birokrasi. 
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KATA PENGANTAR 

 

 Skripsi yang membahas  proses Implementasi kebijakan pemerintah dalam 

penataan usaha pasar modern dan tradisional dalam Studi Kasus Perda NO. 6  

Thn. 2012 Tentang Penataan pasat tradisional, pusat Perbelanjaan Dan Moderen 

Di Kecamatan Karanggeneng  Kabupaten Lamongan)”, disusun untuk mengkaji 

sejauh mana upaya penataan usaha pasar modern dan tradisional dalam 

menjalankan kebijakan atau peraturan yang selama ini menjadi aktivitas 

pokoknya.  

 Boleh jadi skripsi ini masih banyak kekurangan, akan tetapi sedikitpun hal 

itu tidak mengurangi kedalaman ungkapan rasa syukur penulis kepada Allah 

SWT. Yang telah membuka jalan bagi penulis untuk menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini. 

 Adalah kewajiban penulis juga untuk menyampaikan terima kasih dan 

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, yang telah ikut 

berperan serta membantu selesainya penulisan skripsi ini, antara lain: 

1. Bapak Drs. Ma’shum, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin. 

2. Ibu  Drs. Aniek Nurhayati, M,Si  Selaku ketua Jurusan Prodi Politik Islam. 

3. Bapak DR.HM. Ismail MH,M.Si Selaku Dosen Pembimbing yang telah 

banyak memberi kritikan dan perbaikan-perbaikan atas penulisan-

penulisan skripsi ini, penulis haturkan terima kasih teriring Do’a 

jazakumullahi khairan katsiira. 
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4. Para dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya yang 

dengan ikhlas telah mengajarkan ilmunya kepada penulis. 

Dan kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebut satu persatu, 

penulis ucapkan banyak terima kasih. Tidak ada balasan material setimpal yang 

bisa penulis berikan atas segala dukungan dan bantuannya kecuali hanyalah 

sebuah do’a dengan segala ketulusan dan keikhlasannya. 

Dan yang terpenting, ucapan terima kasih disampaikan buat Ibu Hj.Fadilah 

dan Bapak H.Bukhori tercinta yang dengan segala keikhlasan terus berusaha dan 

berdo’a membimbing, menuntun, dan mendukung penulis dalam menemukan jati 

diri sebagai hamba Allah, anak, dan anak bangsa. 

 

 

Surabaya,     Juli 2013 

Penulis 
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