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ABSTRAK 

Masalah narkotika dan penyalah gunaan obat adalah masalah yang sangat rumit 

dan  pelik,   yang  memerlukan  adanya  pemecahan  atau  jalan  keluar  segera. 

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa jumlah pemakai NAPZA semakin 

tahun semakin meningkat dan terjadi  penumpukan pasien di rumah sakit atau 

keluar masuk rumah sakit. Jumlah orang-orang  yang ketergantungan NAPZA 

meningkat dapat disebabkan karena adanya ketersediaan dari NAPZA tersebut di 

lingkungan yang membuat seseorang menjadi sulit untuk lepas, faktor lain yang 

juga  berpengaruh  adalah  keluarga,  teman  dan  masyarakat  sekitar.  Penderita 

ketergantungan  NAPZA  pada  umumnya  untuk  menjadi  sembuh  membutuhkan 
waktu yang relatif panjang dan disertai dengan  pergulatan dan perjuangan yang 
besar. Dalam  pergulatan  tersebut  dibutuhkan  suatu  “lompatan”  dari  kondisi 

ketergantungan  menjadi  pulih.  Para  penderita  yang  mengalami  “lompatan” 

tersebut  menyebutnya sebagai trigger factor („bottomline‟), suatu kondisi yang 

membuat penderita ketergantungan NAPZA merasa cukup dan beralih untuk pulih 

walaupun hasrat untuk pulih sama halnya dengan keinginan untuk mengkonsumsi 

kembali NAPZA. 

 
Kata kunci: 

 

 

PENDAHULUAN 

Beberapa tahun  belakangan  ini  melalui  berbagai  macam  media  massa 

seperti surat kabar, radio, televisi, dan juga iklan di layar bioskop bahkan poster- 

poster   di   jalan   terbaca   peringatan-peringatan   mengenai   bahaya   narkotika. 

Peringatan-peringatan ini tentu mempunyai sebab tertentu. Kenyataannya 

memang  demikian,  bahwa  pada  waktu  belakangan  ini  terlihat  adanya  suatu 

peningkatan yang besar dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obat keras lain. 
Ketergantungan pada narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) 
adalah merupakan  suatu  fenomena  yang  berkembang  secara  cepat  di  negara- 

negara yang sedang berkembang dan telah disadari sepenuhnya oleh pemerintah 

dari negara-negara tersebut,  dan telah ditentukan pula bahwa masalah tersebut 

merupakan suatu masalah yang besar. 

Walaupun  demikian  tidak  satu  negara  pun  mengetahui  dengan  tepat 

jumlah dari mereka itu. Ada yang mengatakan bahwa orang yang ketergantungan 

NAPZA  adalah   orang-orang  golongan  sosio  ekonomi  rendah  (misalnya  di 

Amerika, khususnya pada kelompok Negro). Tetapi, di negara-negara 

berkembang  dimana  terdapat  banyak  sekali  golongan  ekonomi  yang  lemah, 

ternyata secara relatif hanya sedikit saja yang  mengalami ketergantungan pada 

NAPZA tersebut. Saat ini NAPZA telah meluas ke seluruh dunia dan dikonsumsi 
oleh  berbagai  kalangan,  terutama  remaja,  terutama  di  Amerika  Serikat  dan 

Afrika.  Kedua benua ini lebih banyak mengkonsumsi marijuana.  Diperkirakan 
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terdapat 200 juta pemakai marijuana hingga tahun 1977 (Kisker, 1977), dan angka 
tersebut  diperkirakan akan meningkat dua kali pada abad ke-21. Sedangkan di 

Indonesia  saat  ini   diperkirakan  sudah  ada  empat  juta  pengguna  NAPZA 

(Republika, 22-5-2001). Media tersebut juga mengutip pernyataan Ketua Umum 

Granat (Gerakan Anti Narkotika) Henry  Yosodinigrat bahwa omzet narkoba di 

Indonesia saat ini berjumlah 24 triliun rupiah per bulan 

(www.DEPDIKNAS.GO.iD). Pada  bulan  Februari  tahun  2002,  laporan  dari 

Melbourne's Macfarlane Burnet Institute for Medical Research and Public Health 

mengestimasikan bahwa terdapat antara 1.3 juta sampai 2 juta pengguna NAPZA 

di  Indonesia,  dengan  lebih  dari  satu  juta  menggunakan  suntikan.  Beberapa 

estimasi lokal memperkirakan jumlah pengguna obat sekitar empat jutaan-sekitar 

satu dari 50 orang Indonesia (theage.com.au). 

Dampak Penyalahgunaan NAPZA dapat meliputi dampak fisik, psikologis, 

dan   sosial.   Dampak   fisik   bisa   berupa,   gagal   ginjal,   perlemakan   ataupun 

pengkerutan  hati,  kanker  hati,radang  paru-paru,  radang  selaput  paru,  rentan 

terhdap berbagai penyakit hepatitis B, C , dan HIV/AIDS, bahkan menyebabkan 

kematian. Sedangkan dampak psikologis seperti : emosi  tidak terkendali, curiga 

berlebihan  sampai  pada  tingkat  waham  (tidak  sejalan  antara  pikiran  dengan 

kenyataan), dan sebagainya. Sedangkan dampak sosial seperti hubungan dengan 

keluarga, guru, dan teman serta lingkungannya terganggu, mengganggu ketertiban 

umum, tidak peduli dengan norma dan nilai yang ada, dan berbagai dampak sosial 

lainnya. 

Masalah ini juga menimbulkan kerugian jutaan dolar terhadap dunia bisnis 

dan  industri   dan  berdampak  sangat  buruk  di  tempat  kerja.  Sekitar  73% 

penyalahguna narkotik di AS tidak bekerja—6,7 juta orang bekerja penuh dan 1,6 

juta  adalah  pekerja  paruh  waktu.  Demikian  menurut  Survei  Penyalahgunaan 

Narkotik  Rumah  Tangga  yang  dilakukan  SAMHSA.  Hilangnya  produktivitas, 

tingginya tingkat pergantian karyawan, rendahnya semangat kerja, kesalahan dan 

kecelakaan kerja, dan meningkatnya penggantian asuransi dan  premi asuransi, 

semua adalah akibat masalah penyalahgunaan narkotik di tempat kerja yang tidak 

ditangani. “Dampak penyalahgunaan narkotik tidak cuma diukur dari 

produktivitas  kerja  yang  hilang,  tapi  juga  dapat  diukur  dari  kerusakan  taraf 

kehidupan  dan   perpecahan  keluarga,”  kata  Administrator  SAMHSA,  Nelba 

Chavez, Ph.D (http://www.samsha.gov/csat, http://www.health.org/recovery99). 

Penanggulangan terhadap masalah ketergantungan NAPZA telah banyak 

dilakukan dengan berbagai macam cara baik dari pemerintah maupun dari badan- 

badan  swasta  yang   menaruh  minat  pada  masalah  ini.  Para  peneliti  telah 

menawarkan berbagai cara untuk  lepas dari ketergantungan bagi para pecandu, 

misalnya dengan yoga, diet, akupuntur, LSD, methadone,  obat yang mengambat 

reseptor  neurotranmitor,  12-step  programs,  konseling,  teknik  untuk  mencegah 

kembalinya perilaku memakai obat, cognitive awareness programs,  pendekatan 

behavioris,  agama,  pendekatan  humanistik  dan  berbagai  bentuk  dari  self-help 

groups. Namun hasilnya belum juga memenuhi harapan. Prof. Dr. Kusumanto 

Setyonegoro mengatakan bahwa masalah ketergantungan NAPZA adalah 

persoalan kompleks. 

Neuroscientist menemukan  bahwa  sebagian  orang  tampak  dipengaruhi 

oleh ketergantungannya dan kemudian meneruskan penggunaan obat 

mengarahkan pada perubahan struktural dan kimiawi pada otak (Kalat, 2001; 

http://www.depdiknas.go.id/
http://www.depdiknas.go.id/
http://www.depdiknas.go.id/
http://www.samsha.gov/csat
http://www.samsha.gov/csat
http://www.samsha.gov/csat
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Niehoff, 1999). Penulis abad ke-19, Charles Baudelaire (1860/1996) menyamakan 
pengalaman   yang  didapat  ketika  berada  dalam  pengaruh  NAPZA  dengan 

pengalaman   religius,   sedangkan   DSM-IV-TR   (2000)   American   Psychiatric 

Association  menggambarkan  hal  tersebut  sebagai  “pola  maladaptive”  perilaku 

yang dpelajari (dikutip dari Thompson, 2004, h.2). 
Psikolog, Stanton Peele (2000) menekankan bahwa ketergantungan secara 

sederhana merupakan suatu kebiasaan buruk, dan pendapat lain yang menyatakan 

hal tersebut sebagai suatu “penyakit” merupakan hal yang keliru. Di lain pihak, 

American Society of Addiction Medicine (2001) meyakinkan bahwa 

ketergantungan merupakan  suatu  epidemoligi  disorder,  sama  halnya  dengan 

diabetes dan penyakit kronis lainnya (dikutip dari Thompson, 2004, h.2). 

Berdasarkan data mengenai penanganan ketergantungan obat di Rumah 

Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Jakarta,  tentang kunjungan rawat jalan dan 

rawat   inap   periode   1999-2002,   menyatakan   bahwa   tiap   tahunnya   terjadi 

peningkatan pada jumlah pasien  lama.  Dengan perkataan lain, sangatlah tidak 

mudah bagi seorang pengguna NAPZA untuk pulih dari ketergantungannya. 

Data yang  sama  peneliti  peroleh  dari  Rumah  Sakit  Jiwa  (RSJ)  Banda 

Aceh.  Terhitung 1 Januari-30 Juni 2001, RSJ Banda Aceh sudah menangani 

sebanyak 88 kasus. Dari jumlah itu, yang sempat diopname sebanyak 32 pasien. 

Sedangkan  56  kasus  lain  hanya  berobat  jalan,  artinya  gejalanya  belum  perlu 

ditangani melalui opname.  Pasien yang masuk RSJP Banda Aceh sering juga 

berulang-ulang. Ketika keadaan pasien  sudah agak membaik, lalu dipulangkan. 

Pasien akan kembali ketika nanti timbul lagi gejala.  Jumlah pasien yang betul- 

betul baru sebanyak 30 orang dan 58 kasus lagi merupakan pasien lama. 

Statistik juga menunjukan bahwa sangatlah susah bagi penderita untuk 

lepas  dari   ketergantungan  NAPZA.  Mendapatkan  kebenaran  atau  kesamaan 

mendasar  dari  teori  dan  treatment  di  atas  khususnya  sangat  sulit.  Terdapat 

perbedaan pandangan antara orang yang mengalami ketergantungan dengan pihak 

yang   tidak   mengalami   ketergantungan   (outsider).   Pihak   outsider   memiliki 

pandangan yang lebih linear, logika sebab-akibat terhadap gejala ketergantungan; 

sedangkan insider lebih memperlihatkan sisi pegalaman, cerita ekspresif. Titik 

berat pandangan outsider ialah reduksi biologis, isu moralitas, ketergantungan 

secara fisik,  coping skill yang maladaptive, rendahnya motivasi, penarikan diri, 

dan  pelarian  diri.   Sedangkan   titik  berat  pandangan insider  terletak  pada 

spiritualitas, makna, ketakutan, kesepian, kebosanan, dan perjuangan eksistensial 

lainnya. 

Kesulitan  pasien untuk pulih sebagaimana   terlihat dari data yang 

dikemukakan di atas  menunjukkan  perjuangan besar sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Thompson sebagai berikut: 

Tillich (1952) reminded us that it takes „courage to be‟. The fighting human 

spirit  struggles to live life fully; it has a „never say die‟ attitude. But the 

struggle is often overwhelming. The person may give up responsibility and 

turn to materialism or follow a  path that he or she thinks is approved by 

society, even though it may be personally unsatisfying. Such a solution leads 

to an inauthentic life and neurotic anxiety. Other  times, the person may 

retreat into anger, depression, or addiction (dikutip dari  Thompson, 2004, 

h.25). 
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Oleh karena itu pengalaman orang yang pulih dari ketergantungan diperlukan 
sebagai   cerminan  keberhasilan  manusia  dalam  mengatasi  permasalahan  dan 

penderitaan dalam berbagai situasi. 

Keluar masuk program terapi seperti yang dikemukakan di atas merupakan 

cerita yang biasa dalam perjalanan penderita mengatasi ketergantungannya. Dari 

sekian banyak pengalaman penderita yang pulih, peneliti menemukan bahwa para 

penderita yang pulih itu mengalami suatu peristiwa yang membuat mereka merasa 

„cukup‟ akan ketergantungannya. Peristiwa ini yang oleh para penderita disebut 

sebagai   trigger   factor  („bottomline‟).  Berdasarkan  data  beberapa  testimoni 

pengguna NAPZA  diketahui bahwa orang-orang yang ketergantungan NAPZA 

tersebut  merasakan  „cukup‟  untuk  menggunakan  NAPZA  setelah  mengalami 

peristiwa-peristiwa tertentu. Peristiwa-peristiwa  tersebut, dengan perkataan lain 

trigger factor, bervariasi antara penderita yang satu dengan  penderita yang lain 

dan bersifat khas. Berdasarkan data testimoni dari beberapa sumber.  peristiwa- 

peristiwa  yang  melatarbelakangi  penderita  ketergantungan  NAPZA  (trigger 

factor) dapat dikarenakan wanita yang menjadi pacar penderita, anak, mencuri 

uang teman.paculih disebabkan oleh keluarganya (istri dan anak), teman, pacar. 

Dalam fenomena trigger factor („bottomline‟) sebagaimana diungkapkan 

di atas, peristiwa yang memicu bagi penderita untuk mengakhiri 

ketergantungannya  pada NAPZA  berlainan  antara  satu  penderita  dengan 

penderita yang lain. Peristiwa pemicu tersebut tampak seperti peristiwa biasa yang 

dialami penderita sampai pada  akhirnya mengalami “lompatan” untuk merasa 

cukup akan ketergantungannya, sehingga  peristiwa tersebut memiliki nilai atau 

makna khusus yang menggugah penderita untuk menjadi pulih. Peritiwa pemicu 

tersebut sulit dibedakan dengan peristiwa lain dalam rentang kehidupan penderita 

selama  masih  mengalami  ketergantungan  NAPZA, akan  tetapi  hal  tersebutlah 

(dalam berbagai penuturan para penderita yang dapat lepas dari ketergantungan 

NAPZA) yang dapat membuat para penderita pulih dari NAPZA. 

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan diatas peneliti tertarik untuk 

melihat ada apa di balik fenomena tersebut sehingga penderita sungguh-sungguh 

ingin  mengakhiri  ketergantungannya?  Dan  bagaimana  proses  yang  mendasari 

tercapainya  trigger  factor  tersebut?.  Oleh  karena  itu  peneliti  mengharapkan, 

dengan ditemukannya proses di balik trigger factor tersebut, pemahaman terhadap 

penderita ketergantungan NAPZA menjadi bertambah, lebih jauh lagi diharapkan 

dengan adanya pemahaman tersebut dapat membantu dalam proses penyembuhan 

pasien penderita ketergantungan NAPZA. 

Masalah narkotika dan penyalah gunaan obat adalah masalah yang sangat 

rumit dan  pelik, yang memerlukan adanya pemecahan atau jalan keluar segera. 

Berdasarkan data di atas  dapat dilihat bahwa jumlah pemakai NAPZA semakin 

tahun semakin meningkat dan terjadi  penumpukan pasien di rumah sakit atau 

keluar  masuk  rumah  sakit.  Jumlah  orang-orang  yang  ketergantungan  NAPZA 

meningkat dapat disebabkan karena adanya ketersediaan dari NAPZA tersebut di 

lingkungan yang membuat seseorang menjadi sulit untuk lepas, faktor lain yang 

juga berpengaruh adalah keluarga, teman dan masyarakat sekitar. 

Penderita ketergantungan NAPZA pada umumnya untuk menjadi sembuh 

membutuhkan waktu yang relatif panjang dan disertai dengan pergulatan dan 

perjuangan yang besar. Dalam pergulatan tersebut dibutuhkan suatu “lompatan” 

dari  kondisi   ketergantungan  menjadi  pulih.  Para  penderita  yang  mengalami 



PKMP-2-20-5 
 

 

 
 
 

“lompatan”  tersebut  menyebutnya  sebagai  trigger  factor  („bottomline‟),  suatu 
kondisi  yang  membuat  penderita  ketergantungan  NAPZA  merasa  cukup  dan 

beralih untuk pulih walaupun  hasrat untuk pulih sama halnya dengan keinginan 

untuk mengkonsumsi kembali NAPZA. 

Berkenaan dengan kondisi demikian, timbullah pertanyaan: 

Apakah makna trigger factor bagi pemulihan penderita ketergantungan NAPZA? 

Bagaimana   proses  terjadinya  trigger  factor  pada  penderita  ketergantungan 

NAPZA yang pulih? 

Sejalan dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan 

dari kegiatan PKMP ini adalah untuk memperoleh data empirik dari studi kasus 

fenomena trigger factor („Bottom Line‟) pada penderita ketergantungan NAPZA 

yang pulih dengan perumusan sebagai berikut: 

1.  memahami dinamika, proses, dan karakteristik kasus trigger factor pada 

penderita ketergantungan NAPZA yang pulih sehingga dapat diidentifikasi 

secara jelas, utuh, dan memahami sifat dasar (nature) dari kasus ini 

2.  memahami kasus trigger factor berdasarkan pada natural setting sehingga 

dapat dipahami penghayatan dan pemaknaan para penderita 

ketergantungan  NAPZA  ketika  mengalami  trigger  factor  yang  dapat 
membuat mereka pulih 

Kegunaan teoritis: 

• Memberikan sumbangan pengetahuan dalam bidang psikologi 

khususnya psikologi klinis dan konseling. 

• Sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya. 

Kegunaan praktis: 

• Sebagai bahan masukan bagi para terapis dalam memberikan terapi 
untuk proses pemulihan orang-orang yang ketergantungan obat. 

• Memberikan  pemahaman  mengenai  makna  trigger  factor  („Bottom 

Line‟) pada penderita ketergantungan NAPZA yang pulih. 
 

 
 

METODE PENDEKATAN 

 Kualitatif 
 ex post facto, yang berarti data-data dikumpulkan setelah kajadian yang 

diteliti  selesai  berlangsung  dan  memang  telah  ada  sebelum  penelitian 

dilakukan, bukan merupakan  hasil dari perlakuan peneliti (Moh. Nazir, 

1988:69). 

 Studi  kasus  digunakan  untuk  mendapatkan  pemahaman  yang  utuh, 

mendalam,  kontekstual,  dan  terintegrasi  mengenai  interrelasi  berbagai 

fakta dan dimensi dari kasus yang diteliti (Poerwandari, 2001). 

 Untuk  memperoleh  data  yang  dibutuhkan  digunakan  interview  (semi 

terstruktur)  yang  hasilnya  akan  dicatat  secara  verbatim  dan  observasi 

ketika proses pengambilan data (melalui interview) 

 Teknik  sampling  yang  digunakan  ialah  purposive  sampling,  dimana 

sampel yang  dipilih sudah ditentukan kategorinya sesuai dengan tujuan 

penelitian dan karakteristik populasi. 

 Teknik pengolahan data: Data yang dicatat secara verbatim, baik dari hasil 

wawancara  maupun  verbatim akan  dicoding  dan  dikategorisasi  dengan 

tahapan open coding, axial coding, dan selective coding (Corbin, 1990 
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Panduan Interview 

 
Defenisi Konseptual dan Defenisi Operasional. 

Defenisi Konseptual: 

Makna hidup adalah nilai-nilai penting dan sangat berarti bagi kehidupan pribadi 

seseorang yang dapat berfungsi sebagai tujuan hidup yang bisa dipenuhi dan 

pengarah kegiatan-kegiatan. 
Defenisi Operasional: 

Makna hidup adalah interview dan observasi mengenai nilai-nilai penting dan 

sangat berarti bagi kehidupan pribadi seseorang yang dapat berfungsi sebagai 

tujuan hidup yang bisa dipenuhi dan pengarah kegiatan-kegiatan pada penderita 

ketergantungan NAPZA. 
 

Alat Ukur 

Alat ukur yang akan digunakan diturunkan melalui lima tahapan berikut. 

Dalam proses penghayatan hidup tak bermakna menjadi lebih bermakna dapat 

digambarkan tahapan pengalaman tertentu. Hal ini hanya merupakan konstruksi 

teoritis yang dalam realita sebenarnya tidak selalu mengikuti urutan tersebut. 

Kelima tahap tersebut adalah 
1.  Tahap derita (peristiwa tragis, penghayatan tanpa makna). 
2.  Tahap penerimaan diri (pemahaman diri, pengubahan sikap). 

3.  Tahap penemuan makna (penemuan makna dan penentuan tujuan hidup). 

4.  Tahap realisasi makna (keterikatan diri, kegiatan terarah untuk pemenuhan 

makna hidup). 

5.  Tahap kehidupan bermakna (penghayatan bermakna, kebahagiaan). 

 
Berikut blueprint penurunan alat ukur mulai dari variabel sampai dengan 

indikator. 

 
Variabel Dimensi Indikator 

Makna hidup Tahap derita Pengalaman-pengalaman tragis atau 
pengalaman-pengalaman yang dianggap 

responden sebagai pengalaman yang 

menyedihkan. 

Kegiatan-kegiatan, pemikiran-pemikiran 
yang dilakukan oleh responden tanpa 

memiliki tujuan melakukan kegiatan 

tersebut untuk dirinya sendiri atau kegiatan 

tanpa penghayatan makna. 

Masa dimana responden tidak memiliki 
tujuan yang ingin dicapainya dalam hidup. 
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 Tahap 
penerimaan diri 

Masa dimana responden memahami 
dirinya dalam arti menerima apa yang 

responden miliki dan tidak dimiliki. 

Cara-cara yang dilakukan responden dalam 
memahami dirinya dalam arti menerima 
apa yang responden miliki dan tidak 

dimiliki. 

Proses yang dialami responden dalam 
memahami dirinya dalam arti menerima 

apa yang responden miliki dan tidak 

dimiliki. 

Responden mengubah sikap sesuai dengan 
apa yang dipahaminya tentang dirinya 
sendiri. 

Tahap penemuan 
makna 

Responden menemukan dan menentukan 
apa yang menjadi tujuannya dalam hidup. 

Pemikiran-pemikiran responden yang 
dirasakannya memiliki makna atau tujuan 

untuk dirinya sendiri, dengan kata lain 

penghayatan makna. 

Masa dimana responden memiliki 
pemikiran tentang tujuan hidupnya. 

Tahap Realisasi 
Makna 

Masa dimana responden memiliki 
keterikatan (komitmen) dengan tujuan 

hidupnya 

Responden memiliki keterikatan 
(komitmen) dengan tujuan hidupnya. 

Responden memiliki dan melakukan 
kegiatan-kegiatan yang terarah untuk 

pemenuhan makna hidupnya. 

Tahap kehidupan 
bermakna 

Masa dimana responden melakukan 
kegiatan-kegiatan yang dirasakan sesuai 

dengan tujuan hidupnya atau kegiatan 

dengan penghayatan makna. 
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  Responden melakukan kegiatan-kegiatan 
yang dirasakan sesuai dengan tujuan 

hidupnya atau kegiatan dengan 

penghayatan makna. 

Responden menilai hidupnya bahagia 
sesuai dengan starndard atau ukuran yang 

dimiliki responden sendiri. 

 

Prosedur Analisa data 

• Data mentah hasil interview dicatat secara verbatim 

• Data hasil verbatim kemudian di-coding: 

• Open Coding: Data diturunkan, diperiksa, dibandingkan, 

dikonseptualisasi, dan dikategorikan. Konseptualisasi dan 

kategorisasi diturunkan dengan konsep dan kategori yang terdapat 

pada alat ukur 

• Axial Coding: Data hasil open coding dirangkum dalam bentuk 

baru. 

Kemudian, konsep dan kategori yang telah dibuat dikaitkan satu sama 

lain sesuai dengan kondisi yang terjadi pada fenomena dan dengan teori 

yang diambil 

• Selective Coding: data yang telah dikategorikan dan dikonseptualisasi 
disleksi untuk dikelompokkan pada kategori utama (dimensi) lalu secara 

sistematis dikaitkan dengan kategori-kategori yang lain (dimensi lain). 

Pada tahap ini terdapat juga proses validasi dari hubungan antara 

kategori yang menjelaskan variabel yang mungkin menambahkan 

perbaikan dan pengembangan lebih lanjut 

 
• Hasil Axial Coding ditempatkan dalam bentuk matrix 

• Jika diperlukan, setelah pembahasan data secara keseluruhan dari data 

primer, akan ada data tambahan yang diperoleh dari „ahli‟ 
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