
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan 

perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia 

mempunyai perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, 

bangsa, suku, agama, kepercayaan, aliran politik, serta budaya dan tujuan 

hidupnya. Dalam sejarah ummat manusia perbedaan inilah yang selalu 

menimbulkan konflik. Selama masih ada perbedaan tersebut, konflik tidak 

dapat dihindari dan selalu akan terjadi. Dari sini, ada benarnya jika sejarah 

ummat manusia merupakan sejarah konflik. Konflik selalu terjadi di dunia, 

dalam sisitem sosial yang bernama negara, bangsa, organisasi, perusahaan, dan 

bahkan sistem sosial terkecil yang bernama keluarga dan pertemanan1. Konflik 

terjadi di masa lalu, sekarang, dan pasti akan terjadi di masa yang akan datang. 

Kuantitas dan kualitas konflik yang terjadi di indonsia yang pada masa 

mendatang cenderung meningkat. Kecenderungan ini karena berkembangnya 

masyarakat madani atau masyarakat sipil (civil society). Masyarakat sipil 

memberdayakan warga negara terhadap pemerintah. Warga negara bukan lagi 

obyek pemerintah, tetapi subyek yang menentukan apa yang harus dilakukan 

                                                           
1. Novri Susan, PengantarSosiologiKonflik Dan Isu-IsuKonflikKontemporer, Jakarta, Pt. 

PajarInterpratama Offset, Hlm. 3 
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oleh pemerintah2. Pemerintah ada untuk melayani warga negara, bukan warga 

negara untuk melayani pemerintah. Seringkali terjadi ketimpangan antara 

kehendak rakyat dan apa yang dilakukan oleh pemimpin yang terpilih, 

ketimpangan ini menyebabkan konflik antara rakyat dan pemerintah. 

Konflik juga cenderung meningkat karena masyarkat indonesia belum 

siapuntuk berdemokrasi. Pemilihan langsung presiden, anggota dewan 

perwakilan rakyat republik indonesia (DPR-RI), dan dewan perwakilan rakyat 

daerah (DPRD), Gubernur, bupati dan walikota sering menimbulkan konflik. 

Kandidat yang kalah dalam pemilihan langsung, menyatakan pemilihan 

dilakukan tidak secara jujur dan adil, ataupun menyatakan terjadi kecurangan 

dalam pemilihan. Pemimpin seperti ini mengarahkan pendukungnya untuk 

berdemonstrasi yang sering bersifat destruktif. Massa kandidat yang kalah 

dapat berhadapan dengan massa kandidat yang menang tau aparat kepolisian 

sehingga terjadi konflik. Penyebab konflik horisontal ini karena sebagian 

pemimpin dan para pengikutnya belum siap untuk menerima kekalahan dalam 

pemilihan langsung. 

Perbedaan memang menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari di 

negeri ini. Para founding fathers secara tepat merumuskan bentuk negara ini 

bukan menjadi negara agama atau negara sekuler yang tentunya akan 

menimbulkan berbagai konflik. Pilihan untuk menjadi negara non agama 

memberikan dasar-dasar yang kuat bagi bangsa ini untuk bersikap 

toleran.Dalam menjalankan sebuah agama, masyarakat harus mengikuti pola 

                                                           
2. AgusDwianto, MewujudkanGoog Governance MelaluiPelayanan Public, Yogyakarta, 

University Press, 2008, Hlm: 142 
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rezim yang sedang berkuasa. Pilihan untuk menjalankan sebuah agama atau 

keyakinan di luar agama yang telah ditetapkan pemerintah mustahil untuk 

terjadi. Hal tersebut kemudian menimbulkan sikap intoleran, parokal, dan 

genthoisme dalam masyarakat yang kemudian berujung dengan adanya sebuah 

konflik. Kekerasan maupun konflik semacam ini tentu saja menciderai 

ketenangan kehidupan beragama di dalam masyarakat, dan ditingkat 

internasional, telah mencoreng wajah Indonesia yang sering mencitrakan diri 

sebagai negara yang menghormati kebebasan beragama. 

Selain sebuah rezim sebagai penyebab terjadinya konflik, klaim 

kebenaran juga menimbulkan masalah tersendiri. Klaim kebenaran yang 

dimaksud adalah klaim kebenaran yang digunakan sebagai alat peneguh 

keyakinan dan landasan normatif peribadatan. Munculnya klaim kebenaran 

tersebut diakibatkan adanya sebuah kegelisahan penganut agama dalam 

menghadapi pilihan. Agama menimbulkan sebuah stratifikasi sosial dengan 

adanya proses pemahaman agama. Muncul pemegang otoritas teologis disatu 

sisi dan pengikut disis lain3.  

Stratifikasi sosial yang terwujud dalam beragama juga berpeluang 

menimbulkan sebuah konflik. Interpretasi yang dimunculkan oleh para 

pemimpin agama diyakini oleh pengikut-pengikutnya sebagai kebenaran 

mutlak. Interpretassi yang berbeda-beda akhirnya melahirkan bermacam-

macam kelompok eksklusif dalam agama tertentu. Hal tersebut mengakibatkan 

para pengikut mudah terombang-ambing diantara kebenaran interpretasi yang 

                                                           
3. Novri Susan,2010,  pengantarsosiologikonflikdanisu-isukonflikkontemporer, Jakarta, 

Pt.FajarInterpratama Offset, hlm. 21  
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dimunculkan oleh para pemimpin agama, masyarakat seakan kehilangan 

haknya untuk menentukan kebenaran sendiri. 

Berbagai masalah agama yang berpotensi menimbulkan konflik 

membutuhkan berbagai solusi untuk mengatasinya. Salah satu diantaranya 

adalah kita harus senantiasa mengembangkan sikap toleransi antar penganut 

agama. Penyelesaian konflik harus dimulai dari individu beragama tersebut. 

Harus ada sebuah kesadaran bahwa setiap agama memiliki teks dan ajaran yang 

terkadang tafsirnya masih ambigu, yang berakibat pada praktik dan keyakinan 

beragama yang berbeda. Membangun kehidupan bermasyarakat tanpa 

memandang adanya perbedaan agama merupakan modal yang sangat positif 

untuk menciptakan adanya sebuah perdamaian. 

Agama pada dasarnya memiliki faktor integrasi dan disintegrasi. 

Faktor integrasi, antara lain, agama mengajarkan persaudaraan atas dasar iman, 

kebangsaan dan kemanusiaan. Agama mengajarkan kedamaian dan kerukunan 

diantara manusia dan sesama makhluk. Agama mengajarkan budi pekerti yang 

luhur, hidup tertib dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dalam 

masyarakat.4 

Ajaran yang disebutkan itu bersifat universal. Selain itu, terdapat 

ajaran agama yang juga bisa menimbulkan disintegrasi,bila dipahami secara 

sempit dan kaku. Di antaranya, setiap pemeluk agama menyakini bahwa agama 

yang dianutnya adalah jalan hidup yang paling benar, sehingga dapat 

                                                           
4. Abdurrahman Wahid, “Pribumisasi Islam,” Muntaha Azhari dan Abdul Mun’im Saleh (ed.), 

Islam Indonesia Menatap Masa Depan, Jakarta: P3M, 1989, hlm. 81-96. 
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menimbulkan prasangka negatif atau sikap memandang rendah pemeluk agama 

lain.  

Secara internal, teks-teks keagamaan dalam satu agama juga terbuka 

terhadap aneka penafsiran yang dapat menimbulkan aliran dan kelompok 

keagamaan yang beragam, bahkan bertentangan satu sama lain sehingga 

memicu konflik.5 

Klaim kebenaran yang ditandai dengan adanya perbedaan interpretasi 

dalam menghadapi suatu hal, akhirnya mengakibatkan polarisasi antar 

kelompok hal seperti ini lah yang sedang terjadi di Kabupaten Sampang. 

Fenomena yang muncul di Kabupaten Sampang ini adalah dengan munculnya 

ajaran syiah yang di sebarkan secara terang-terangan oleh Tajul Muluk dan 

kaum sunni yang sudah lama dipahami oleh masyarakat Kabupaten Sampang. 

Perbedaan yang muncul dalam segi pemahaman dan plaksanaanajaran Islam. 

Konflik sampang merupakan konflik horisontal yang terjadi karena 

kurangnya suatu toleransi dan sikap saling menghargai antar sesama sehingga 

seperti yang telah kita ketahui konflik tersebut menyebabkan banyak kerugian 

secara materi dan inmateri misalnya perubahan sosial masyarakat yang terjadi 

di Desa Karanggayam yang merupakan tempat kejadian konflik berdarah 

Sampang.  Kasus syiah Sampang sendiri sebagaimana yang telah dijelaskan di 

atas mengenai kronologi berdirinya syiah di Kabupaten Sampang pada awalnya 

sudah mendapat tentangan dari warga masyarakat terutama bagi mereka yang 

mengerti lebih mendalam tentang agama islam. 

                                                           
5. Abdurrahman Wahid, “Massa Islam dalam Kehidupan Bernegara dan Berbangsa,” hlm. 8 
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Konflik sampang sendiri selama berdiri sejak beberapa tahun yang 

lalu telah dua kali dilanda konflik dan konflik yang terakhir ialah konflik yang 

terjadi antara saudara sekandung yakni tajul muluk, banyak masyarakat yang 

menganggap bahwa konflik syiah-sunni merupakan murni konflik tentang 

aliran kepercayaan, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa konflik yang tejadi 

tersebut bukanlah konflik yang murni mempermasalahkan tentang aliran 

kepercayaan melainkan masalah asmara, namun bagaimanapun masalah yang 

terjadi sebenarnya di Kabupaten Sampang tentulah sangat mencederai 

Kebhinneka Tunggal Ikaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selama 

ini sangat dikenal dengan masyarkat yang sangat toleran dan melindungi bagi 

kaum-kaum minoritas. 

Adapun urgensi dari penelitian ini ialah untuk mengetahui secara 

mendalam intervensi Pemerintah Kabupaten Sampang dalam penanggulangan 

dan pencegahan konflik agama di Kabupaten Sampang karena sebagaimana 

yang telah diketahui bahwa Kabupaten Sampang merupakan salah satu Daerah 

dengan fanatisme yang tinggi tehadap islam yang dipengaruhi oleh jumlah 

masyarakat dan kiayi yang sangat banyak sekali jumlahnya di Kabupaten 

Sampang. Selain hal tersebut, Sampang sebagai tempat peneliti tinggal dan 

dibesarkan maka, sangat menjadi spesial sekali penelitian ini bagi peneliti demi 

mengetahui secara mendalam dan objektif terhadap permasalahan aliran 

kepercayaan yang terjadi antara kaum syiah dan sunni di Kabupaten Sampang 

berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul 

“PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGAN KONFLIK SYIAH 

KABUPATEN SAMPANG  (Studi Desa Karang Gayam Kecamatan Omben)”.  
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam penanganan konflik syiah di 

Desa Karanggayam Kabupaten Sampang ? 

2. Faktor apa saja yang menndukung dan meng hambat penyelesaian 

konflik syiah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten 

Sampang ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah hal-hal tertentu yang hendak dicapai dalam 

suatu penelitian. Tujuan penelitian akan memberikan arah dalam pelaksanaan 

penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :  

1. Untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam menangan konflik 

syiah di Kabupaten Sampang. 

2. Untuk mengetahui Faktor pendukung dan penghambat penyelesaian 

konflik syiah yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten 

Sampang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang sebesar-

sebesarnya kepada masayarakat dan peneliti khususnya dengan tujuan 

memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih dalam terhadap 

permasalahan yang sebenarnya terjadi dalam konflik syiah di Kabupaten 

Sampang. 

1. Kegunaan Akademis 
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Secara akademis penelitian ini dapat digunakan untuk menambah, 

memperdalam wawasan, dan mengembangkan pengetahuan bagi mahasiswa 

ilmu Pemerintahan pada khususnya, dan sebagai pembelajaran bagi peneliti 

untuk menganalisis secara ilmiah permasalahan yang terjadi untuk dijadikan 

sebuah acuan dan tolak ukur dalam sebuah hasil penelitian. 

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dan 

memberikan kontribusi yang positif kepada:  

a) Bagi Pemerintah Kabupaten Sampang 

Bagi Pemerintah Kabupaten Sampang diharapkan untuk selalu menjaga 

dan mengantisipasi setiap perpecahan yang berupa konflik horisontal 

agar tidak mengganggu stabilitas keamanan dan kondisi sosial 

masyarakat yang telah terjaga sejak lama dengan baik. 

b) Bagi masyarakat Desa Karanggayam 

Keamanan dan persatuan antar masyarakat bukanlah semata-semata 

tugas dari Pemerintah maupun pihak yang berwajib melainkan juga tugas 

semua komponen masyarakat yang ada di desa Karanggayam pada 

khususnya dan masyarakat Sampang pada umumnya agar persatuan tetap 

terjaga seacara utuh dan kondisi sosial masyarakat tetap berjalan 

sebagaimana mestinya. 

 

c) Bagi Penulis  

Bagi penulis penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui fenomena 

yang terjadi dalam konflik Sampang sehingga bisa menambah wawasan 
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dan pengetahuan akan konflik yang terjadi di Kabupten sampang 

tersebut. 

 

E. Definisi Konsep 

Definisi konseptual adalah abtraksi mengenai suatu fenomena yang 

dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik 

kejadian,keadaan,kelompok atau individu tertentu.Devinisi mengenai 

konseptual yang ada dengan memperhatikan tema (objek) penelitian,maka 

dapat ditemukan beberapa konsep yang perlu didefinisikan dengan tujuan agar 

peneliti dan pembaca memiliki persepsi atau pemahaman yang mana.Maka 

peneliti memberikan definisi konseptual sebagai berikut diantaranya sebagai 

berikut: 

1.  Pemerintah Daerah 

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah 

adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah.6 

2. Konflik  

                                                           
6. Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 32 Tahunn  2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 
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Konflik ialah terjadinya gesekan antara dua individu, kelompok, 

organisasi, bahkan negara dengan rakyatnya dan antar negara dikarenakan 

terjadinya suatu ketidak samaan dalam mengartikulasikan suatu masalah 

sehingga akan terjadi suatu konflik. Instabilitas ekonomi, keamanan, 

penegakan hukum hingga politik pemerintahan merupakan bumbu-bumbu 

yang menyebabkan isu-isu tersebut muncul. Ketika ketidakmampuan Negara 

dalam menstabilkan berbagai aspek dalam negara tetap berlangsung. 

Konflik, dalamp erspektif teori tik seperti dikemukakan oleh George 

Simmeldan Lewis A Coserm merupakan bentuk interaksi yang menyangkut 

actor, tempat, waktu, serta intensitas yang tunduk pada hokum perubahan. 

Secara umum konflik diartikan sebagai suatu pertarungan antara dua pihak 

yang mencoba meraih tujuan yang berbeda dan memuaskan kepentingan yang 

berlawanan7. Konflik dapat juga definisikan sebagai perbedaan dan 

pertentangan kepentingan, pendapat, idea tau faham, baik dalam bentuk 

kekerasan (violent), maupun dalam kadar rendah, yang tidak menggunakan 

cara kekerasan (non violent). 

Sedang menurut Luthans (1981) konflik adalah kondisi yang 

ditimbulkan oleh adanya kekuatan yang saling bertentengan. Kekuatan-

kekuatan ini bersumber pada keinginan manusia. Istilah konflik sendiri 

diterjemahkan dalam beberapa istilah yaitu perbedaan pendapat, persaingan 

dan permusuhan. 

3. Konflik Horizontal 

                                                           
7. Nurhasim, Konflik Dan DinamikaPolitikLokal: KelasPemodal-Negara Versus Masyarakat, 

Jakarta, PusatPenelitianPolitik-LIPI (P2P-LIPI), 2002, Hlm 13 
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Pengertian Konflik Horizontal adalah Konflik yang terjadi antar 

individu atau kelompok yang sekelas atau sederajat.Contohnya ialah pertikaian 

antara sesama masyarakat, konflik antara sesama organisasi massa, tawuran 

antara sesama mahasiswa dan masih banyak lagi contoh lainnya.Bicara tentang 

konflik horizontal di Indonesia, tentunya banyak sekali konflik horizontal yang 

terjadi. Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat 

sedikitnya 32 konflik horizontal telah terjadi tahun 2012, yang mengakibatkan 

28 orang tewas dan ratusan lain luka-luka. Angka itu di luar peristiwa-peristiwa 

persekusi terhadap kelompok minoritas dan tawuran antarpelajar atau 

mahasiswa. Yang masih hangat di telinga kita belakangan ini ialah konflik 

yang terjadi antara etnis Lampung dari Desa Agom dan etnis Bali di Desa 

Balinuraga di Lampung Selatan, konflik di Sampang, tawuran pelajar antara 

SMA 70 Jakarta dan SMA 6  Jakarta yang menewaskan satu orang pelajar dan 

masih banyak lainnya.8 

 

 

 

 

 

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat 

hal yang didefinisikan dapat diamati. Secara tidak langsung definisi 

                                                           
8. Http://Findkartuas.Blogspot.Com/2012/12/Konflik-Horizontal-Di-Indonesia.Html Diakses Pada 

Tanggal 28, 03, 2013. 

http://findkartuas.blogspot.com/2012/12/konflik-horizontal-di-indonesia.html%20diakses%20pada%20tanggal%2028
http://findkartuas.blogspot.com/2012/12/konflik-horizontal-di-indonesia.html%20diakses%20pada%20tanggal%2028


12 
 

Operasional itu akan menunjuk alat pengambil data yang cocok digunakan atau 

mengacu pada bagaimana mengukur suatu variabel.Dengan demikian definisi 

Operasional merupakan penetapan dari indikator-indikator yang akan 

dipelejari dan dianalisa, sehingga nantinya dapat diperoleh gambaran yang 

jelas, diantaranya sebagai berikut: 

1. Kronologi Masuknya Aliran Syiah di Sampang. 

2. Gambaran Umum Penyebab Konflik Syiah di Kabupaten Sampang. 

a. Pandangan Syiah dan Sunni. 

b. Asal Mula Konflik Syiah di Kabupaten Sampang. 

3. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dalam Penanganan 

Konflik Syiah. 

4. Langkah-Langkah Pemerintah dalam Penyelesaian Konflik Syiah dan 

Sunni di Desa Karang Gayam. 

1) Mediasi Konflik Syiah dan Sunni di Kabupaten Sampang. 

2) Rekonsiliasi Konflik dan Relokasi Warga Syiah di Kabupaten 

Sampang. 

3) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekontstruksi 

5. Faktor Pendukung dan Penghambat Penyelesaian Konflik Syiah Oleh 

Pemerintah Kabupaten Sampnag. 

a. Faktor Teknis 

b. Faktor Sosiologis 

c. Faktor Politik 

 

G. Metode Penelitian 
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1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun dalam penelitian ini penulis 

menggunakan jenis penelitian deskriptif, dengan alasan agar dapat menggali 

informasi yang mendalam mengenai objek yang diteliti. Metode deskriptif 

adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia ,suatu objek , 

suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu gambaran atau lukisan 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta ,sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

Dari pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa metode deskriptif 

menuju kepada suatu pemecahan masalah atau gejala yang akan dihadapi 

maupun berlangsung tetapi masih dirasakan atau masih dapat terjadi dimasa 

yang akan datang.  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

induktif yakni berangkat dari fakta-fakta dalam menemukan kebenaran dalam 

suatu penelitian. 

2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini adapun jenis data yang digunakan peneliti demi 

kesempurnaan penelitian ini adalah: 

 

 

a. Data Primer 
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Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan dan hasil 

penelitian wawancara yang dilakukan peneliti yaitu dengan cara 

bertanya secara langsung kepada pemerintah dan masyarakat. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dengan cara melakukan study kepustakaan 

serta mengumpulkan beberapa keterangan atau fakta secara langsung 

melalui referensi buku-buku, perundang-undangan, surat kabar, hasil 

penelitian, jurnal-jurnal,  artikel, inetrnet, bahan kuliah dan bahan-

bahan yang lainnya yang mempunyai relevansi kongkrit dengan objek 

penelitian. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini adapun teknik pengumpulan data yang 

digunakan peneliti adalah sebagai berikut: 

a. Metode Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sesuatu objek dengan 

sistematika fenomena yang diselidiki, dalam arti yang luas observasi 

sebenarnya tidak hanya terbatas kepada pengamatan yang dilakukan baik 

secara langsung atau tidak langsung. Observasi dapat dilakukan sesaat atau 

dapat diulang, oleh sebab itu observasi hendaknya dilakukan oleh orang yang 

tepat, dalam observasi melibatkan dua komponen yaitu pelaku observasi yang 

lebih dikenal sebagai observer dan objek yang di observasi yang dikenal 

sebagai observee.Jenis-jenis teknik observasi terdiri dari9: 

                                                           
9 . Http://Id.Shvoong.Com/Social-Sciences/2165626-Metode-Observasi/ Diakses Pada Tanggal7 

November 2012 

http://id.shvoong.com/social-sciences/2165626-metode-observasi/
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1) Observasi Partisipan 

Dalam hal ini observer terlibat langsung dan ikut serta dalam kegiatan-

kegiatan yang dilakukan subyek yang diamati. Pelaku peneliti seolah-

olah merupakan bagian dari mereka. Selama peneliti terlibat dalam 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subyek, ia harus tetap waspada 

untuk tetap mengamati kemunculan tingkah laku tertentu. 

2) Obsevasi Nonpartisipan 

Dalam hal ini peneliti berada di luar subyek yang diamati dan tidak ikut 

dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Dengan demikian 

peneliti akan lebih leluasa mengamati kemunculan tingkah laku tersebut. 

3) Observasi Sistematik ( Observasi Berkerangka ) 

Peneliti telah membuat kerangka yang memuat faktor-faktor yang telah 

diatur terlebih dahulu. 

b. Metode Wawancara 

Metode wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada 

responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat 

perekam (tape recorder). Tentu saja kreatifitaspewawancara sangat diperlukan, 

bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih tergantung dari 

pewawancara10. 

Adapun keuntungan dalam wawancara adalah11: 

                                                           
10. Soehartono, Irawan, Metode Penelitian Sosial, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002, Hlm. 67 
11. Ibid 
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1) Wawancara dapat digunakan pada responden yang tidak bisa membaca 

dan menulis. 

2) Jika ada pertanyaan yang belum dipahami, wawancara dapat segera 

menjelaskannya. 

3) Wawancara dapat mengecek jawaban responden dengan mengajukan 

pertanyaan pembanding, dengan melihat wajah atau gerak-gerak 

responden.  

c. Teknik Dokumentasi 

Teknik dukomuentasi ini merupakan suatu metode yang dilakukan 

untuk mengumpulkan data dari bahan yang bersifat tertulis yang berhubungan 

dengan data perkantoran atau adminisi dan data inventaris. Teknik 

dokumentasi ini dipakai dengan alasan bahwa, dokumen merupakan sumber 

yang stabil dan mendorong serta sesuai dengan penelitian kualitatif karena 

bersifat alamiah sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks.12 

 

H. Subjek Penelitian  

Subjek penelitan adalah benda, hal atau orang tempat variabel 

peneltianmelekat, oleh karena itu subjek adalah seseorang atau lebih yang 

dipilih dengan sengaja sebagai nara sumber data yang dikumpulkan, karena 

diangngap menguasai bidang yang berhubungan dengan sasaran penelitian. 

Adapun Subjek yang dijadikan nara sumber dalam penelitian ini 

adalah: 

                                                           
12. Maleong Lexy, 2005, Metodelogi penelitian kualitatif, PT, Remaja Rosadakarya, Edisi Revisi  

Bandung. Hal. 142. 
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1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sampang 

2. Camat Omben 

3. Kepala Desa Karanggayam 

4. Tokoh agama (para ulamak yang terlibat) 

5. Masyarakat Desa Karang Gayam Kabupaten Sampang 

 

I. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi yang akan dijadikan penelitian dari skripsi ini ialah di 

Desa Karanggayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. 

 

J. Teknik Analisa Data  

Pada tahapan ini data dan dokumen-dokumen yang berhasil 

didapatkan yang kemudian akan dianalisa serta disusun secara berurutan 

(sistematis)sehingga dari datayang diperoleh dan akan dianalisis dengan 

menggunakan metode kulitatif,dengan cara menggambarkan hasil daripada 

studi lapangan,hasil dokumentasi dan hasil pustaka,kemudian dari data yang 

diperoleh akan dianalisa untuk menjawab dari permasalan.penelitian kualitatif 

berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikanpenegasan suatu 

konsep serta gejala-gejala dengan menjawab pertanyaan yang berkenaan 

dengan objek dari penelitian.13 

Analisa data dapat diartikan sebagai proses pengorganisasian dan 

pengururtan data yang diperoleh secara sistematis baik untuk menafsirkan dan 

                                                           
13. Maloeng, Lexy,2005,Metode Penelitian Kualitatif,Bandung,Remaja Rosadaria:15. 
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menginterpretasikan data-data yang dapat dari penelitian. Proses analisa data 

ini dimulai dengan menelaah data yang tersedia dari berbagi sumber data baik 

data primer maupun data sekunder. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisa 

kualitatif dengan jenis deskriptif dimana lebih menitikberatkan pada 

penggambaran penguraian objek yang nantinya akan menghasilkan 

kesimpulan. 

 


