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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Pembangunan pemberdayaan perempuan merupakan bagian dari 

pembangunan nasional, karena sebagai sumberdaya manusia, kemampuan yang 

berkualitas sangat diperlukan. Ini menunjukkan bahwa besarnya potensi 

perempuan yang seharusnya bisa diberdayakan agar dapat memberikan kontribusi 

yang positif dalam pembangunan. Pemberdayaan perempuan harus dipandang 

pada sisi optimalisasi peran yang bisa dilakukan. Perempuan memiliki potensi 

yang besar untuk berperan pada sisi sosial, ekonomi, politik, pendidikan dan 

bidang-bidang lain. Peran yang dilakukan tentunya tidak mengesampingkan peran 

utama perempuan dalam mengelola keluarganya. 

Pemberdayaan Perempuan merupakan salah satu prioritas pembangunan 

yang perlu tindakan nyata dan langkah langkah operasional dari seluruh 

komponen Bangsa, dilaksanakan terus - menerus di seluruh tingkatan wilayah dari 

tingkatan Nasional hingga ke desa.  

Perempuan yang diharapkan, merupakan perempuan yang memiliki 

keahlian dibidangnya, ada yang memiliki keahlian dalam bidang pengolahan 

pangan, pengembangan produk baik produk perikanan, pertanian, peternakan.    

Pemberdayaan perempuan merupakan sebuah alat atau kegiatan yang bertujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan women welfare, untuk mencapainya 

dibutuhkan sinergi dari beberapa aspek seperti kualitas sumber daya manusia, akses, 

kesetaraan dalam kekuasaan, partisipasi, konsientisasi dan kesejahteraan. 1 

                                                        
1 Herliawati Agus P, Upaya Pemberdayaan Ekonomi Jurnal FISIP UI,2009 hal 38 
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Rendahnya ekonomi di daerah Prigi ini dikarenakan kurangnya 

ketrampilan yang dimiliki. Awalnya kelompok perempuan nelayan ini merupakan 

kelompok simpan pinjam yang diawasi dan didampingi oleh penyuluh di daerah 

setempat. Untuk pengembangnya, setiap anggota diharapkan dapat membuat 

sebuah usaha atau kegiatan yang nantinya dapat menjadikan perubahan baik 

dalam perekonomian dan kemajuan desa Prigi. 

Pada awalnya dengan rendahnya pendidikan yang dimiliki, membuat 

kelompok perempuan nelayan ini sulit untuk mengembangkan kegiatan tersebut. 

Tetapi dengan seringnya pemberian sosialisasi, pengarahan serta pelatihan baik 

dari ketua kelompok, penyuluh bahkan kunjungan dari beberapa dinas membuat 

kegiatan tersebut mudah dikembangkan. 

Di daerah pesisir pantai Prigi banyak juga ditemukan wanita nelayan 

bukan lagi sebagai pengolah, ataupun penjual hasil perikanan namun lebih dari 

itu, para wanita nelayan ini menjadi buruh nelayan yang bekerja menarik jaring 

dari pinggir pantai, tidak pandang tua ataupun muda, kondisi sedang sakit ataupun 

sehat, sedang berhalangan ataupun tidak, para wanita nelayan ini bekerja keras 

demi sesuap nasi untuk membantu penghasilan sang suami. Walupun tak 

dipungkiri di pantai Prigi juga masih ada beberapa wanita nelayan yang bekerja 

mengolah ikan ataupun menjual hasil tangkapan suaminya. Para wanita nelayan 

yang menjual ikan ini dapat kita temui disepanjang jalan menuju pantai Pasir 

Putih  dan Karanggongso. Mereka biasanya dapat ditemui di hari-hari libur ketika 

banyak wisatawan yang berkunjung ke pantai Pasir Putih ataupun Pantai 

Karanggongso. Tujuan mereka adalah menjual hasil tangkapan suaminya kepada 

para pengunjung yang sedang menikmati berliburnya di pantai.2 

                                                        
2 http://kalituri.blogspot.com/2010/06/peran-wanita-nelayan-dalam-pembangunan.html,tanggal 9 

Juni 2013.15.28 
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Kondisi umum pemberdayaan perempuan yang dilakukan awalnya sangat 

sulit berkembang, dikarenakan kurangnya lahan atau tempat untuk menjalankan 

usaha. Dengan berjalannya waktu kegiatan tersebut berkembang dengan 

berkembangnya tingkat pariwisata yang ada di daerah Prigi. 

Pemberdayaan perempuan nelayan yang berada di daerah Prigi hanya 

dilakukan dalam kegiatan pembentukan kelompok perempuan yang 

beranggotakan beberapa perempuan nelayan di daerah prigi dengan beberapa 

kegiatan yaitu simpan pinjam dan pengembangan produk, baik produk perikanan, 

pertanian dan peternakan. 

Desa Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, mayoritas 

masyarakat di desa ini bekerja sebagai nelayan, sehingga secara tidak langsung 

dalam lingkup kecil dapat disebut daerah nelayan. Potensi sumber daya perikanan 

yang ada di desa prigi ini dapat menjaga kelangsungan hidup masyarakatnya. 

Pekerjaan yang hampir seragam pada masyarakat pesisir desa prigi banyak 

didorong oleh faktor lingkungan tempat tinggal mereka. Masyarakat memiliki 

banyak pilihan pada jenis pekerjaan selain menjadi istri nelayan, petani, buruh 

tani, pemilik usaha pertanian, buruh perkebunan, pemilik usaha perkebunan, 

pemilik usaha peternakan, pemilik usaha jasa transportasi, buruh usaha jasa 

transportasi dan perhubungan, pemilik usaha warung, tukang batu atau kayu, TNI, 

PNS. Berbagai kendala dan kesulitan yang dihadapi selama ini tidak jarang 

menyebabkan beberapa penduduk yang bermata pancaharian nelayan 

membutuhkan bantuan dari istrinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena 

kekurangan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. 
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 Bekerja sebagai nelayan tidak selamanya berjalan mulus ada bulan – 

bulan tertentu April – Oktober yang menyebabkan para nelayan tidak berdaya. 

Benturan kondisi cuaca yang membuat para nelayan harus berhenti melaut untuk 

sementara waktu. Masa – masa sepi bagi nelayan biasa disebut dengan paceklik. 

Banyak nelayan yang menganggur untuk sementara waktu. Pendapatan ketika 

masa paceklik bagi nelayan secara otomatis berkurang sehingga para nelayan 

harus lebih pintar bagaimana mensiasati bagaimana cara memenuhi kebutuhan 

hidup keluarganya dengan  bergabung dalam pemberdayaan perempuan nelayan. 

Trenggalek tepatnya di Desa Prigi Kecamatan Watulimo dikenal dengan 

julukan sebagai desa pesisir atau desa nelayan. Hal ini dikarenakan sebagian besar 

bermata pancaharian sebagai nelayan dan istrinya bekerja membantu suaminya 

mengolah ikan selain itu ada kegiatan lain yang dilakukan perempuan nelayan 

dengan mencari penghasilan lain pada waktu paceklik nelayan mendapatkan 

penghasilan sedikit sehingga istri nelayan bergabung dalam pemberdayaan 

perempuan nelayan yang dinamakan Kelompok Wanita Tani Aneka Bahari yang 

semua anggota dan pengurusnya adalah perempuan  nelayan.  

Sebelum adanya pemberdayaan perempuan di desa Prigi pada umumnya 

kondisi hidup perempuan nelayan sangat rendah akan ekonomi bahkan pendidikan 

yang dimiliki sehingga beberapa diantaranya ada yang menjadi Tenaga Kerja 

Wanita dibeberapa negara asing untuk membantu perekonomian keluarga yang 

setiap harinya sangat mahal. Sesudah dibentuknya pemberdayaan perempuan, 

perempuan nelayan dapat membantu perekonomian keluarga dengan cara 

menciptakan sebuah usaha dibidang olahan pangan. 
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Berdasarkan latar belakang diatas, perlu adanya analisis yang lebih luas 

dan mendalam untuk mengetahui permasalahan tersebut, maka judul dari 

penelitian ini adalalah: Pemberdayaan Perempuan Nelayan dalam Menunjang 

Pendapatan Keluarga Studi di Kelompok Wanita Tani Aneka Bahari Desa 

Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : bagaimana pemberdayaan perempuan 

nelayan dalam menunjang pendapatan keluarga? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian sebagai 

berikut: untuk mengetahui pemberdayaan perempuan nelayan dalam menunjang 

pendapatan keluarga. 

 

1.3.1 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan nantinya dapat memberi manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan 

keilmuan khususnya dalam memilih, menggunakan, dan menganalisa 

permasalahan dengan teori-teori Sosiologi yang sudah didapatkan. 
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b. Sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian, khususnya jika 

nantinya akan dilakukan penelitian yang sama pembahasannya dengan 

penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai bahan referensi  dan  sistem pengetahuan bagi perempuan 

nelayan dalam  pemberdayaan perempuan nelayan dalam menunjang 

pendapatan keluarga di desa Prigi. 

b. Sebagai bahan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang 

terkait dengan tema permasalahan ini. 

 

1.3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian merupakan batasan penelitian agar data yang 

dianalisa lebih terarah dan mendalam. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini 

yaitu : pemberdayaan perempuan nelayan dalam menunjang pendapatan keluarga 

baik musim paceklik ataupun panen dan tidak terbatas pada Usaha Kecil Menengah.  

 

1.4 Definisi Konsep 

Definisi konsep menurut Koentjoeraningrat adalah definisi singkat 

kelompok fakta atau gejala itu. Dengan demikian disimpulkan definisi konsep 

merupakan batasan atau istilah yang ada di dalam judul penelitian agar tidak 

terjadi salah penafsiran berbeda atas inti dari judul tersebut, karena definisi 

konsep digunakan agar penelitian yang dilakukan terarah dan tidak rancuh.3 

Adapun beberapa konsep dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

                                                        
3 Hamidi,2007. Metode Penelitian dan Teori Komunikasi. Malang.UMM Press.Hal 4   
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1. Pemberdayaan. 

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya 

kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau 

kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka 

memiliki kebebasan dalam mengemukakan pendapat, kebebasan dari 

kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan, menjangkau 

sumber – sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat 

meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang – barang dan jasa yang 

mereka perlukan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan 

keputusan – keputusan yang mempengaruhi mereka, kemampuan 

melakukan sesuatu atau bertindak mendayagunakan berarti mengusahakan 

agar mampu mendatangkan hasil4. 

2. Pemberdayaan Perempuan Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan. 

Upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan 

kontrol terhadap sumber daya ekonomi, politik, sosial, budaya, agar 

perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk 

mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam pemecahan masalah, 

sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. 

3. Pemberdayaan Perempuan Nelayan. 

Upaya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan kelautan 

dan perikanan sulit dikembangkan, karena kurangnya IPTEK dan 

kemiskinan yang selalu mengukung mereka misalnya pendidikan rendah, 

tenaga wanita sering tidak dinilai, masih adanya nilai-nilai sosial budaya 

                                                        
4 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat,PT. Refika Aditama,2005, hal 57-
58 
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masyarakat sebagai penghambat berperan sertanya wanita nelayan secara 

aktif, sedangkan beban kerja wanita dalam keluarga cukup tinggi. 

4. Keluarga  

Keluarga sebagai kelompok sosial yang dicirikan oleh adanya 

kehidupan bersama, kerjasama ekonomi, dan melahirkan keturunan. 

Keluarga tersebut terbentuk melalui perkawinan yang sah antara dua orang 

lain jenis, dan di dalamnya terdapat anak dari hasil perkawinan atau 

adopsi.5    

 

1.5 Metode Penelitian 

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian 

kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yaitu menggambarkan atau 

menjelaskan fenomena sosial yang terjadi di tempat penelitian. Bopkan dan 

Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – 

orang dan perilaku yang dapat diminati.6 

Metode kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan: pertama 

penyesuaian metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan 

ganda. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara 

peneliti dan responden. Dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat 

menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap 

pola – pola yang dihadapinya.7  

                                                        
5 Suradi, et al, 2010. Pemberdayaan Keluarga.Jakarta.P3KS Press hal 5  
6 Lexy J. Moleong, metode penelitian kualitatif,1994, hlm 3    
7 Ibid hlm 3  
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Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian 

mempunyai peran yang penting dalam mengumpulkan data, merumuskan 

masalah, analisis dan interpretasi data.8   

Sedangkan metode penelitian dalam penulisan penelitian ini meliputi: 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan 

menggunakan deskriptif yaitu menggambarkan atau menjelaskan 

fenomena sosial yang terjadi di tempat penelitian.  Dalam menggunakan 

pendekatan tersebut peneliti dapat mendeskripsikan kajadian dan 

kenyataan yang sebenar – benarnya tentang hal – hal yang berkaitan 

dengan pemberdayaan perempuan nelayan dalam menunjang pendapatan 

keluarga untuk itu dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif 

kualitatif data yang diperoleh dapat diuraikan lebih jelas sehingga 

pembaca dapat lebih mudah memahami hasil dari penelitian ini. Alasan 

peneliti memilih jenis penelitian deskriptif kualitatif ini untuk memberikan 

gambaran yang jelas tentang objek penelitian berdasarkan kenyataan yang 

ada dalam lapangan. 

2. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Kelompok Wanita Tani Aneka 

Bahari Desa Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Alasan 

memilih lokasi ini karena  

                                                        
8 Sugiono,2010, Metode Penelitian Kualitatif,Kuantitatif  dan R&D. Bandung. CV Alfabeta hal 2  
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a. Desa Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek merupakan 

desa pesisir yang mayoritas sebagai nelayan 

b. Kelompok perempuan yang diberdayakan adalah kelompok Wanita 

Tani  Aneka Bahari  di Desa Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten 

Trenggalek yang berdiri karena terkenal sektor perikanan  

c. Dasar pertama melakukan penelitian karena sebelum adanya 

pemberdayaan perempuan nelayan para perempuan nelayan bekerja 

sebagai Tenaga Kerja Wanita untuk menunjang kebutuhan keluarga 

tetapi setelah dibentuk kelompok perempuan nelayan di Desa Prigi 

merupakan wadah pemberdayaan karena perempuan dibina dan 

ditingkatkan ketrampilannya. 

3. Subyek Penelitian  

Subyek penelitian adalah seseorang yang dianggap mengetahui 

sesuatu yang berhubungan dengan sasaran penelitian atau lebih tepat 

disebut narasumber. Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu anggota 

Kelompok Wanita Tani Aneka Bahari. 

Dalam menentukan subyek penelitian peneliti menggunakan teknik 

purposive. Menurut Sugiyono (2010: 219) purposive sampling adalah 

teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Bisa 

dikatakan bahwa purposive sampling adalah penarikan sampel yang 

dilakukan dengan cara memilih subjek secara sengaja berdasarkan kriteria 

spesifik yang sudah ditetapkan sebelumnya. Alasan pemilihan 

menggunakan teknik purposive sampling adalah untuk mendapatkan 

sampel yang benar-benar sesuai dengan  penelitian yang dilakukan, teknik 

ini mempermudah dalam pengumpulan data penelitian serta tepat sasaran. 
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Dalam penentuan subjek penelitian ini adalah anggota yang mampu 

dalam ekonomi karena diberdayakan, subjek tersebut menggunakan teknik 

purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu. pertimbangan tertentu ini subjeknya adalah 

Anggota Kelompok Wanita Bahari. 

Adapun subyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

anggota Kelompok Wanita Tani Aneka Bahari adalah sesuai dengan ciri-

ciri berikut: 

1. Anggota yang mampu dalam ekonomi karena diberdayakan 

2. Sudah bergabung dalam Koperasi Kelompok Wanita Tani Aneka 

Bahari minimal 20 tahun  

3. Sudah mempunyai usaha berjumlah 8 orang 

4. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan sumber data yang menjadi perhatian, 

maka sumber data yang digunakan untuk menyediakan informasi terdapat 

dua sumber yaitu: 

a. Sumber Data Primer  

  Sumber Data Primer adalah sumber data yang diperoleh 

secara langsung dari sumber yang dapat dipercaya dan memberikan 

informasi yang berkaitan dengan judul penelitian. Data primer dalam 

penelitian ini adalah seluruh unsur yang berkaitan dengan  masalah 

yang diangkat dalam penelitian ini yaitu anggota Kelompok Wanita 

Tani Aneka Bahari  di Desa Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten 

Trenggalek. 
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b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari 

sumber yang diteliti melainkan mempelajari teori- teori atau litelatur 

yang ada hubungannya dengan apa yang sudah diolah, seperti 

monografi Desa Prigi. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh 

peneliti adalah sebagai berikut:  

a. Observasi  

Observasi atau pengamatan adalah teknik pengumpulan data dimana 

dalam melakukan penelitian ini peneliti mengamati secara langsung 

obyek penelitian untuk memperoleh gambar kebenaran dari data yang 

di dapat. Observasi yang dilakukan dengan menggunakan teknik 

observasi tak berstruktur, yaitu observasi ini dipersiapkan secara 

sistematis tentang apa yang diobservasikan dan peneliti dapat 

melakukan pengamatan bebas. Peneliti menggunakan observasi ini 

agar dapat mengetahui kebenaran yang ada di lapangan yang berkaitan 

dengan pemberdayaan perempuan nelayan dalam menunjang 

pendapatan keluarga. Peneliti mengawali langkah observasi pertama – 

tama dengan bertemu dengan kepala Desa Prigi, Kecamatan Watulimo 

kemudian menuju kelompok perempuan. 

b. Wawancara ( interview) 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya – jawab sambil menatap muka antara si 
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penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau informan. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur. 

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana 

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun 

secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.9 Pedoman 

wawancara yang dilakukan hanya berupa garis – garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan, sehingga pertanyaan bisa 

berkembang dengan dipengaruhi jawaban informan. Wawancara ini 

dilakukan dengan Kepala Desa dan kemudian dengan anggota 

perempuan – perempuan yang tergabung dalam kelompok perempuan 

nelayan. 

c. Dokumentasi  

 Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan 

mencatat data yang bersumber dari catatan, agenda, buku atau 

pustaka, peraturan – peraturan tertulis, serta merekam hal – hal yang 

berkaitan dengan permasalahan peneliti tentang Pemberdayaan 

Perempuan Nelayan dalam Menunjang Pendapatan Keluarga di 

Kelompok Wanita Tani Aneka Bahari Desa Prigi Kecamatan 

Watulimo. 

6. Teknik Analisis Data  

 Dalam penelitian ini teknik analisa data yang digunakan peneliti 

adalah teknik analisa data secara kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan 

berbagai sumber informasi dan data kemudian digeneralisasikan.    

                                                        
9 Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.Bandung.CV Alfabeta hal 2 
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 Analisis data merupakan langkah terakhir sebelum didapatkan satu 

kesimpulan. Oleh karena itu teknik analisis data diperlukan dalam 

penelitian guna memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci tentang 

objek yang diteliti. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah 

metode kalitatif dengan analisis deskriptif. 

 Setelah data dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif 

selanjutnya akan membahas permasalahan sampai pada penarikan 

kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif model 

tersebut interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman mulai 

empat tahapan . 

Gambar 1.1 Komponen – komponen Analisis Data Model Interaktif 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Miles dan Haberman10 

 
 Miles dan Haberman (1984) menyatakan bahwa aktifitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas hingga sampai pada data yang jenuh. 

Aktivitas dalam analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan 

penarikan kesimpulan. 

                                                        
10 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Sosial.2009, hlm 148  

Pengumpulan Data 

Penyajian Data 

Reduksi Data 

Penarikan Kesimpulan/ 
Verifikasi 
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Keterangan :  

a. Pengumpulan Data 

Kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang 

diperoleh dari subyek penelitian yang ada relevansinya dengan 

perumusan masalah dan tujuan penelitian. Dalam pengumpulan data ini 

peneliti mengumpulkan data yang terkait dengan judul penelitian yaitu 

pemberdayaan perempuan nelayan dalam menunjang pendapatan 

keluarga 

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data 

dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan sejak 

awal. Proses pengumpulan data melibatkan informan, aktivitas, latar 

atau konteks terjadinya peristiwa. Data kualitatif adalah segala sesuatu 

yang diperoleh dari yang dilihat, didengar dan diamati.  

b. Reduksi Data  

Proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, 

keabstrakan, dan transformasi data awal yang muncul dari catatan 

dilapangan. Peneliti mengedit data dengan cara memilih bagian data 

untuk dikode, dipakai dan diringkas serta dimasukkan dalam kategori 

yang diteliti. Reduksi data dilakukan secara terus menerus selama 

penelitian dilakukan. Dari hasil proses reduksi dapat ditampilkan tema 

– tema yang akan dianalisis dengan begitu jangan keliru dalam 

memasukkan seluruh catatan naratif dilapangan sebagai data yang harus 

disajikan, data tersebut dapat dilampirkan sebagai penguat temuan. 
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c. Penyajian Data 

Sekumpulan data yang diorganisir sehingga dapat memberi 

deskripsi menuju penarikan kesimpulan. Penyajian data harus 

mempunyai relevansi yang kuat dengan perumusan masalah secara 

keseluruhan dan disajikan secara sistematis. Proses penyajian data pun 

berlangsung selama proses penelitian berlangsung dan belum berakhir 

selama akhir penelitian disusun sehingga jangan terburu – buru untuk 

menghentikan kegiatan penyajian data sebelum yakin bahwa semua 

yang seharusnya diteliti telah dipaparkan atau disajikan. 

d. Penarikan Kesimpulan 

 Proses penarikan kesimpulan merupakan bagian penting 

dari kegiatan penelitian karena merupakan kesimpulan dari penelitian. 

Proses penarikan kesimpulan ini bertujuan untuk menganalisis, mencari 

makna dari data yang ada sehingga dapat ditemukan dalam penelitian 

yang telah dilakukan. Penarikan kesimpulan yang dibuat bukan sebagai 

sebuah kesimpulan final, karena kesimpulan yang diambil dapat sebagai 

pemicu peneliti untuk lebih memperdalam lagi proses observasi dan 

wawancaranya. 

7. Validitas Data 

 Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data trianggulasi diartikan 

sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari 

berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam 

penelitian ini, peneliti hanya menggunakan trianggulasi teknik dimana 

trianggulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 
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mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi 

atau dokumentasi. Apabila dengan teknik pengujian kredibilitas data 

tersebut, menghasilkan data yang berbeda – beda, maka peneliti 

melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan 

atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau 

mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda – beda. 11  

 

 

 

                                                        
11 Blog : Tama Indra Brilian diakses tanggal 1Maret 2014 di http: 
dinarpratama.wordpress.com/2011/01/08/ teknik – pengumpulan- dan – validasi- data- kualitatif 


