
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Komunikasi merupakan bagian terpenting dalam aktifitas manusia. Dalam 

berhubungan dengan lingkungannya ataupun dengan diri sendiri, komunikasi memiliki 

peran yang utama. Kajian komunikasi banyak dipelajari oleh manusia karena komunikasi 

berhubungan erat dengan segala bidang dalam kehidupan. Salah satu bidang kehidupan 

manusia yang tidak dapat dipisahkan dengan komunikasi adalah pembangunan. 

Pembangunan merupakan suatu proses usaha yang dilakukan sekelompok masyarakat 

untuk memperoleh kemampuan dalam meningkatkan mutu kehidupannya (Muslimin, 

2010:155).  

Dalam penyelenggaraan pembangunan, diperlukan suatu sistem komunikasi agar 

terjalin komunikasi efektif dan memiliki makna yang mampu mengarahkan pencapaian 

tujuan pembangunan. Hal itu perlu sekali dilakukan karena proses pembangunan 

melibatkan berbagai elemen masyarakat. Komunikator pembangunan haruslah memiliki 

pengetahuan dan keterampilan dalam meyebarluaskan pesan. Sedangkan komunikan 

pembangunan, baik masyarakat desa maupun kota, harus diubah sikap, pendapat dan 

perilakunya, sehingga pembangunan bisa dikatakan sukses. 

Konsep komunikasi pembangunan sangat membuka peluang untuk mendorong 

komunikasi intensif melalui dialog dengan kelompok-kelompok strategis dalam rangka 

membangun kemitraan untuk mempengaruhi kebijakan publik sebelum diputuskan. 

Berbagai kelompok yang perlu dilibatkan dalam kemitraan antara lain Perguruan Tinggi, 

LSM, pers dan berbagai elemen pendukung pembangunan lainnya. Agar komunikasi 

pembangunan berjalan dengan efektif, maka diperlukan suatu pusat komunikasi yang 



menjadi rujukan dari pelaku-pelaku pembangunan maupun pihak-pihak yang berkompeten 

dalam penyelenggaraan pembangunan untuk memperoleh informasi dan koordinasi 

pembangunan secara terpadu. 

Komunikasi pembangunan yang dilancarkan di Indonesia berbeda dengan 

komunikasi pembangunan di negara lain. Perbedaan-perbedaan tersebut, baik yang tampak 

maupun yang tidak tampak, disebabkan oleh kekhasan dalam tujuan negara, sistem 

pemerintahan, latar belakang kebudayaan, pandangan hidup bangsa, dan nilai-nilai yang 

melekat pada rakyat, yakni rakyat Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika. (Onong Udjana, 

1990:88) 

Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh Bangsa Indonesia bertujuan untuk 

mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Untuk mencapai 

tujuan tersebut maka disusun Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang guna 

mengarahkan dan menyatukan langkah dalam pembinaan dan pembangunan bangsa. Dari 

segi strategi pembangunan nasional, titik berat dalam Pembangunan Jangka Panjang 

adalah pembangunan ekonomi. Dengan peningkatan hasil-hasil dalam bidang ekonomi, 

maka tersedialah sumber-sumber pembangunna yang lebih luas bagi peningkatan 

pembangunan di bidang lain, seperti sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan 

nasional. (Onong Udjana, 1990:90) 

Menurut Koentjaraningrat, suatu bangsa yang hendak mengintensifkan usaha 

untuk pembangunan harus berupaya agar banyak dari warganya lebih menilai tinggi 

orientasi ke masa depan, dan dengan demikian bersifat hemat untuk bisa lebih teliti 

memperhitungkan hidupnya di masa depan, lebih menilai tinggi hasrat eksplorasi untuk 

mempertinggi kapasitas berinovasi. Dengan demikian, pembangunan yang terjadi pada 

masyarakat Indonesia harus bersifat paradigmatik, yakni berupa pola yang 



membangkitkan inovasi masyarakat untuk mau berkembang dan memikirkan 

kesejahteraannya di masa kini hingga masa mendatang. (Onong Udjana, 1990:91) 

Pembangunan di Indonesia, khususnya di bidang ekonomi, berkembang sejak 

masa orde baru. Pada masa awal Orde Baru pembangunan ekonomi di Indonesia maju 

pesat. Mulai dari pendapatan perkapita, pertanian, pembangunan infrastruktur, dan 

sebagainya. Hasil pembangunan ekonomi nasional selama pemerintahan orde baru 

menunjukkan bahwa walaupun secara nasional laju pertumbuhan ekonomi nasional rata-

rata per tahun tinggi namun pada tingkat regional proses pembangunan selama itu telah 

menimbulkan suatu ketidak seimbangan pembangunan yang menyolok antar daerah di 

Indonesia. 

Tahun 2001 merupakan tahun pertama pelaksanaan otonomi daerah yang 

dilakukan secara serentak diseluruh wilayah indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah 

diharapakan dapat menjadi suatu langkah awal yang dapat mendorong proses 

pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia yang jauh lebih baik dibanding pada 

masa orde baru.  

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pembangunan di tiap-tiap daerah 

diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah dalam pelaksanannya. Sampai saat ini 

setiap daerah di Indonesia berlomba-lomba melakukan pembangunan di berbagai bidang 

demi kemajuan masyarakat daerah itu sendiri.  

Salah satu kota yang gencar melakukan pembangunan daerah di berbagai bidang 

adalah Kota Blitar. Berbagai kebijakan dan program inovatif dalam pelayanan publik, 

pembangunan ekonomi dan politik telah mengubah Kota Blitar secara substantif. Daerah 

yang sebelum otonomi memiliki tingkat kemiskinan tertinggi kedua se-Jawa Timur. Kota 

ini, kemudian, menjelma menjadi salah satu daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) tertinggi di Jawa Timur dan Indonesia. (M. Taufik, 2010:xxxv) 



Hal ini telah menempatkan Kota Blitar dalam jajaran daerah dengan tata kelola 

daerah (local economic governance) terbaik di Indonesia. Kota Blitar mendapatkan 

otonomi award, suatu penghargaan tingkat Provinsi atas terobosan inovasi yang diberikan 

kepada tiap daerah atas keberhasilannya melakukan pembangunan yang inovatif. Kota 

Blitar dikukuhkan sebagai daerah yang mempunyai terobosan inovatif di bidang 

pemberdayaan ekonomi lokal atau ekonomi kerakyatan. 

Kota Blitar memperoleh otonomi award setelah pemerintah daerah mencetuskan 

suatu kebijakan yaitu dilarangnya pembangunan mal di Kota Blitar. Tentunya kebijakan 

ini bertentangan dengan yang terjadi di daerah-daerah lain di mana mal-mal banyak 

dibangun sebagai bentuk kemajuan suatu daerah. Di Kota Blitar, peraturan pemerintah 

justru melarang adanya pembangunan mal-mal di Kota Blitar dengan tujuan mengangkat 

perekonomian kecil. Kebijakan tersebut terbentuk dengan adanya kerjasama antara aparat 

pemerintahan dan komponen masyarakat yang berkutat di bidang perekonomian Kota 

Blitar. (http://sakuku.bigforumpro.com/t3-berita-duh-kotaku-tercinta-blitar, diakses pada 

tanggal 21 November 2011 pukul 19.30 WIB) 

Kebijakan tersebut dirumuskan setelah pemerintah Kota Blitar menyadari 

banyaknya jumlah masyarakat miskin di Blitar. Hingga akhirnya pemerintah melakukan 

pengamatan dengan seksama bahwa akar penyebab kemiskinan berasal dari beberapa 

faktor, yaitu : faktor individu di mana adanya ketidak mampuan yang bersangkutan 

mengakses sumber-sumber informasi sehingga kapasitas/ketrampilan dari orang miskin itu 

sangat minim, faktor masyarakat yang berupa sikap antipati sehingga mengucilkan orang-

orang miskin, faktor pemerintah yang muncul dalam bentuk penetapan kebijakan yang 

kurang atau tidak berpihak kepada masyarakat miskin, atau setidak-tidaknya kurang 

memberi ruang bagi proses peningkatan keberdayaan masyarakat miskin. 

http://sakuku.bigforumpro.com/t3-berita-duh-kotaku-tercinta-blitar


Berbagai terobosan inovatif diciptakan oleh Pemerintah Blitar untuk 

menanggulangi kemiskinan tersebut. Hingga pada akhirnya kebijakan tentang pelarangan 

mal tersebut dikeluarkan oleh Walikota Blitar yang menjabat kala itu. Kebijakan yang 

bertolak belakang dengan pemahaman kita selama ini mengenai pembangunan secara 

umum, ternyata justru membawa angin segar bagi masyarakat lokal Kota Blitar. Sejak saat 

itu dimantapkanlah penerapan sistem perdagangan dan jasa daerah sebagai kecenderungan 

kehidupan perekonomian daerah yang berbasis kerakyatan.  

Berhasilnya pembangunan Kota Blitar di bidang ekonomi kerakyatan yang 

inovatif tentunya tidak lepas dari hubungan yang dinamis antara aparat pemerintahan Kota 

Blitar dengan masyarakatnya. Hubungan yang dinamis tersebut dapat tercipta apabila 

terjadi komunikasi yang efektif dalam sistem sosial Kota Blitar. Dari beberapa data yang 

dijelaskan di atas, penulis ingin meneliti tentang pola dalam komunikasi pembangunan 

yang dilakukan pemerintah Kota Blitar kepada masyarakatnya sehingga pembangunan 

dalam ekonomi kerakyatan dapat berhasil dilakukan dengan mengambil judul “Pola 

Komunikasi Pembangunan Kota Blitar dalam Bidang Ekonomi”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Rumusan Masalah : 



Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat diambil dalam 

penelitian adalah : bagaimanakah pola komunikasi pembangunan Kota Blitar dalam 

inovasi ekonomi kerakyatan?  

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah peneliti ingin memahami dan memberi gambaran tentang pola 

komunikasi pembangunan Kota Blitar dalam inovasi ekonomi kerakyatan sehingga dapat 

memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pembangunan Kota Blitar dalam inovasi 

kerakyatan selanjutnya. 

D. Manfaat Penelitian  

D.1. Manfaat Akademis 

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam ilmu komunikasi, khususnya terkait dengan fenomena komunikasi 

pembangunan pada umumnya dan pola komunikasi pembangunan Kota Blitar secara 

khususnya. Serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan 

bidang kajian ilmu komunikasi dan menambah literature tentang pola komunikasi 

pembangunan. 

D.2. Manfaat Praktis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan adanya pemikiran dan 

pengetahuan yang lebih mendalam tentang adanya pola komunikasi pembangunan 

Kota Blitar dalam inovasi ekonomi kerakyatan. 

E. Kerangka Pemikiran 

E. 1. Pengertian Komunikasi  

Kata Komunikasi berasal dari kata latin “Communis” yang artinya sama, 

“Communco, communication atau communicare” berarti membuat sama. Istilah 



pertama, communis, adalah istilah yang paling sering disebut sebagai asal-usul kata 

komunikasi yang merupakan akar dari kata-kata latin lainnya yang mirip. (Dedy 

Mulyana, 2001:41) 

Sebuah difinisi singkat dibuat oleh Harold D. Lasswell bahwa cara yang 

tepat untuk menerangkan suatu tindakan komunikasi ialah menjawab pertanyaan 

“Siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui saluran apa, kapada 

siapa dan apa pengaruhnya”. Dengan kata lain, pengertian komunikasi adalah proses 

penyampaian pesan dari seorang komunikator kepada komunikan melalui media 

tertentu dan dapat menimbulkan efek. 

E. 2. Komponen Komunikasi 

Komponen atau unsur komunikasi yang menjadi syarat terjadinya 

komunikasi ada 5 yaitu : (Muslimin, 2010:16) 

1. Komunikator 

Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan. Terdapat 

beberapa syarat untuk menjadi komunikator yang baik, antara lain : 

a. Memiliki kredibilitas tinggi 

b. Memiliki ketrampilan dan kemampuan dalam berkomunikasi 

c. Mempunyai pengetahuan yang luas 

d. Memiliki daya tarik dalam arti komunikator memiliki kemampuan untuk 

melakukan perubahan sikap, penambahan pengetahuan bagi komunikannya 

e. Memiliki sikap tegas, luwes dan bersahaja 

2. Pesan 

Pesan adalah keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh 

komunikator. Pesan dapat disampaikan dengan 2 cara yaitu : 

a. Dengan lisan / face to face / langsung 



b. Dengan menggunakan media / saluran 

Salah satu pendapat menyatakan bahwa pesan harus bersifat : (Muslimin, 

2010:21) 

a. Umum 

Pesan sebaiknya berisikan hal-hal umum dan mudah dipahami oleh 

komunikan, bukan hal khusus yang hanya dipahami oleh kelompok tertentu 

saja. 

b. Jelas dan gamblang 

Pesan yang disampaikan tidak samar-samar. Dalam 

penyampaiannya hendaklah dinyatakan contoh yang senyata mungkin agar 

tidak ditafsirkan menyimpang oleh komunikan. 

c. Bahasa yang digunakan jelas 

Gunakan bahasa yang jelas dan sederhana, yang cocok dengan 

komunikan. Sejauh mungkin hindari penggunaan istilah-istilah asing yang 

tidak dipahami komunikan. Untuk itu terlebih dahulu sebelum proses 

komunikasi terjadi, perhatikan dulu latar belakang komunikan atau kondisi 

dimana komunikasi itu akan dilakukan. 

d. Bersifat positif 

Secara kodrat manusia selalu tidak ingin mendengar dan melihat 

hal-hal yang tidak menyenangkan dirinya. Oleh karena itu setiap pesan 

diusahakan agar dalam bentuk positif. 

e. Bersifat seimbang 

Pesan yang disampaikan harus dapat diterima oleh komunikan 

walaupun terkadang kita membutuhkan pesan yang baik-baik saja atau 

sebaliknya. 



f. Penyesuaian dengan keinginan komunikan 

Pesan yang disampaikan harus disesuaikan dengan keinginan dan 

kebutuhan komunikan. 

3. Media atau Saluran 

Saluran komunikasi merupakan alat yang digunakan dalam 

menyampaikan pesan yang dapat diterima melalui panca indera atau 

menggunakan media lainnya. Pada dasarnya saluran komunikasi yang sering 

dilakukan dapat berlangsung menurut sifatnya adalah : 

a. Saluran formal atau yang bersifat resmi 

b. Saluran informal atau yang bersifat tidak resmi 

 

4. Komunikan 

Komunikasi atau penerima pesan dapat digolongkan dalam 3 jenis 

yakni personal, kelompok dan massa. Dalam proses komunikasi telah dipahami 

bahwa keberadaan penerima adalah akibat karena adanya sumber. Tidak ada 

penerima juka tidak ada sumber. Penerima adalah elemen penting dalam proses 

komunikasi, karena dialah yang menjadi sasaran dari komunikasi. (Muslimin, 

2010:27) 

5. Effect (Hasil) 

Effect adalah hasil akhir dari suatu komunikasi yakni sikap dan tingkah 

laku orang, sesuai atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan. 

6. Feedback (Tanggapan balik) 

Ada yang beranggapan bahwa tanggapan balik atau umpan balik 

sebenarnya adalah salah satu bentuk daripada pengaruh yang berasal dari 

penerima. Akan tetapi sebenarnya umpan balik bisa juga berasal dari unsur lain 



seperti pesan dan media meskipun pesan belum sampai kepada penerima. 

Misalnya sebuah konsep surat yang memerlukan perubahan sebelum dikirim atau 

alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan itu mengalami gangguan 

sebelum sampai ke tujuan. Hal-hal seperti itu menjadi tanggapan balik yang 

diterima oleh sumber. 

 

 

   Bagan 1 

  Proses Komunikasi yang Sederhana 

 

                        saluran 

  

Sumber : Michael Rush (2003) Pengantar Sosiologi Politik 

 

E.3. Fungsi Komunikasi 

Empat fungsi komunikasi berdasarkan kerangka yang dikemukakan 

William I. Gorden (Deddy Mulyana, 2001:5) yaitu : 

a. Komunikasi Sosial 

Komunikasi penting untuk membangun konsep diri kita, aktualisasi 

diri, untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari 

tekanan dan ketegangan, antara lain lewat komunikasi yang bersifat menghibur, 

dan memupuk hubungan dengan orang lain. Melalui komunikasi kita bekerjasama 

dengan anggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. 

b. Komunikasi Ekspresif 

Sumber 

pesan 

Umpan balik 

Audiens/Pendengar 



Komunikasi ekspresif tidak otomatis bertujuan mempengaruhi orang 

lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi instrumen untuk 

menyampaikan perasaan-perasaan (emosi) kita. Emosi kita juga dapat disalurkan 

lewat bentuk-bentuk seni seperti puisi, novel, musik, tarian atau lukisan. 

c. Komunikasi Ritual 

Komunikasi ritual biasanya dilakukan secara kolektif. Suatu komunitas 

sering melakukan upacara-upacara berlainan sepanjang tahun dan sepanjang 

hidup, yang disebut antropolog sebagai rites of passage. Dalam acara-acara ritual 

tersebuat orang mengucapkan kata-kata atau menampilkan perilaku-perilaku 

tertentu yang bersifat simbolik. 

d. Komunikasi Instrumental 

Komunikasi instrumental mempunyai beberapa tujuan umum : 

menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, dan 

mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan, dan juga untuk menghibur. 

Sebagai instrumen, komunikasi tdak saja kita gunakan untuk menciptakan dan 

membangun hubungan, namun juga untuk menghancurkan hubungan tersebut. 

Komunikasi berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi 

atau pekerjaan, baik tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. 

E.4. Proses Komunikasi 

Komunikasi sendiri memiliki pengertian proses penyampaian pesan dari 

komunikator kepada komunikan. Dalam kegiatannya, komunikasi berlangsung 

melalui suatu proses. Sedangkan proses itu sendiri  menurut D. Lawrence Kincaid 

dan Wilbur Schramm (Susanto, 1985:95) merupakan perubahan serangkaian 

tindakan serta peristiwa selama beberapa waktu dan menuju suatu hasil tertentu. 

Jenis-jenis proses komunikasi (Muslimin, 2010:35) : 



1. Proses komunikasi tatap muka 

Dikatakan komunikasi tatap muka karena pada saat komunikasi 

berlangsung, komunikator berhadapan langsung dengan komunikan sambil saling 

melihat. 

2. Proses komunikasi bermedia 

Adalah komunikasi yang berlangsung menggunakan saluran atau 

sarana untuk meneruskan suatu pesan kepada komunikan yang jauh tempatnya 

atau komunikan yang jumlahnya banyak. 

3. Proses komunikasi dalam perspektif psikologis 

Proses komunikasi dalam perspektif psikologis terjadi pada diri 

komunikator dan komunikan. Ketika seorang komunikator akan menyampaikan 

pesan kepada komunikan, maka dalam dirinya terjadi proses. Begitu juga saat 

komunikan menerima pesan dan mencerna isi pesan tersebut, terjadi proses dalam 

diri komunikan tersebut. 

4. Proses komunikasi dalam perspektif mekanistis 

Dalam perspektif mekanistis memandang bahwa proses komunikasi 

berlangsung ketika komunikator mengoperkan pesan dengan lisan atau dengan 

gerak tubuh dan pesan itu sampai kepada komunikan. Proses komunikasi dalam 

perspektif ini kompleks atau rumit sebab bersifat situasional bergantung pada 

situasi ketika komunikasi itu berlangsung.  

 

E.5. Pola Komunikasi 

Sehubungan dengan kenyataan bahwa komunikasi adalah sesuatu yang 

tidak bisa dipisahkan dari aktifitas seorang manusia, tentu masing-masing orang 

mempunyai cara sendiri, tujuan apa yang yang akan didapatkan, melalui apa dan 



kepada siapa. Dan jelas masing-masing orang mempunyai perbedaan dalam 

mengaktualisasikan komunikasi tersebut. Oleh karena itu dalam komunikasi dikenal 

pola tertentu manifestasi perilaku manusia dalam berkomunikasi. (Nurudin, 2005:27) 

Peranan individu dalam sistem komunikasi ditentukan oleh hubungan 

struktur antara satu individu dengan individu yang lain. Hubungan ini ditentukan oleh 

pola hubungan interaksi individu dengan arus informasi dalam jaringan komunikasi 

yang membentuk suatu pola komunikasi (Muhammad, 2005:102) 

Menurut Sastroputro (1988:232), pola komunikasi di masyarakat dapat 

dilakukan dengan mengidentifikasi:bagaimana penyebaran informasi di masyarakat, 

siapa yang menjadi sumber informasi, di mana pusat-pusat penyebaran informasi, dan 

saluran komunikasi apa yang dipergunakan.  

Sedangkan menurut Nasution (2002:106), oleh karena komunikasi 

pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi sejak dari proses perencanaan, 

pelaksanaan dan penilaian terhadap pembangunan,  maka proses penyebaran 

informasi yang membentuk pola komunikasi tercermin dalam keseluruhan tahapan 

komunikasi pembangunan yang sejalan dengan tahapan manajemen pembangunan, 

yaitu meliputi kegiatan-kegiatan: perencanaan (planning), pengorganisasian 

(organizing), pelaksanaan (actuating) dan pengawasan (controlling)  

(http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=model+komunikasi+pembang

unan&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Feprints.undip.a

c.id%2F15352%2F1%2FAmir_Mahmud.pdf&ei=U5meT66RCsOJrAepoNBc&usg=

AFQjCNEOQWc7Yc6thkFFL0CsXVya3osCEQ. Diakses pada tanggal 21 November 

2011 pukul 19.30 WIB) 

E. 6. Komunikasi Pembangunan 

http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=model+komunikasi+pembangunan&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Feprints.undip.ac.id%2F15352%2F1%2FAmir_Mahmud.pdf&ei=U5meT66RCsOJrAepoNBc&usg=AFQjCNEOQWc7Yc6thkFFL0CsXVya3osCEQ
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=model+komunikasi+pembangunan&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Feprints.undip.ac.id%2F15352%2F1%2FAmir_Mahmud.pdf&ei=U5meT66RCsOJrAepoNBc&usg=AFQjCNEOQWc7Yc6thkFFL0CsXVya3osCEQ
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=model+komunikasi+pembangunan&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Feprints.undip.ac.id%2F15352%2F1%2FAmir_Mahmud.pdf&ei=U5meT66RCsOJrAepoNBc&usg=AFQjCNEOQWc7Yc6thkFFL0CsXVya3osCEQ
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Komunikasi dan pembangunan adalah satu kesatuan, karena proses 

pembangunan pada hakikatnya adalah suatu transformasi sosial yang luas, yang 

menyangkut persoalan-persoalan baik di bidang pendidikan, penerangan, perubahan 

sikap dan nilai-nilai serta masalah peninjauan atau pemikiran kembali mengenai 

hubungan antar manusia, adat istiadat, kebiasaan dan lain-lain tingkah laku sosial. 

(Muslimin, 2010:156).  Dalam arti luas, komunikasi pembangunan meliputi peran dan 

fungsi komunikasi sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik di 

antara masyarakat dengan pemerintah, dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi pembangunan. Sedangkan dalam arti sempit, komunikasi pembangunan 

merupakan segala upaya dan cara serta teknik penyampaian gagasan dan ketrampilan 

pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan dan 

diwujudkan pada masyarakat yang menjadi sasaran, sehingga mereka dapat 

memahami, menerima dan berpartisipasi dalam pembangunan. 

Jadi di dalam konsep komunikasi pembangunan, komunikasi lebih dituntut 

untuk memandang individu sebagai suatu kompleksitas dari banyak disiplin, sehingga 

dia mampu mewujudkan suatu cara hidup yang lebih baik, lebih sukses dan lebih 

totalitas. (Muslimin, 2010:156) 

Pembangunan pada dasarnya melibatkan tiga komponen, yaitu : (Muslimin, 

2010:157) 

1. Komunikator pembangunan, diperankan oleh aparat pemerintah maupun 

masyarakat. 

2. Pesan pembangunan, berisi ide-ide ataupun program-program pembangunan. 

3. Komunikan pembangunan, yaitu masyarakat luas baik penduduk desa atau kota 

yang menjadi sasaran pembangunan. 



Rogers (1985) menyatakan bahwa komunikasi tetap dianggap sebagai 

perpanjangan tangan para perencana pemerintah, dan fungsi utamanya adalah untuk 

mendapatkan dukungan masyarakat dan partisipasi mereka dalam pelaksanaan 

rencana-rencana pembangunan.  (Muslimin, 2010:159) 

Pembahasan komunikasi dan hubungannya dengan pembangunan dalam 

suatu skala yang luas menyentuh bidang-bidang spesialisasi lain seperti komunikasi 

politik, dan kebijakan komunikasi. Ulasan yang dibuat Tehranian (1979) misalnya, 

merupakan bagian dari kebijakan komunikasi secara keseluruhan dari suatu negara. 

Sedangkan pembahasan Pye (1963) mengenai peranan komunikasi dalam 

pembangunan merupakan bagian dari tinjauan komunikasi politik dalam suatu 

masyarakat. (Zulkarimen nasution, 1996:106) 

Komunikasi yang efektif akan menimbulkan keterbukaan, saling percaya dan 

mempercepat aliran informasi sehingga masyarakat dapat mengetahui perencanaan 

dan pelaksanaan pembangunan yang benar sehingga hasilnya memuaskan masyarakat. 

Keterbukaan dapat menghilangkan praktek monopoli, mengurangi kolusi, korupsi dan 

nepotisme yang selama ini sangat merugikan masyarakat. Adanya keterbukaan akan 

menimbulkan partisipasi aktif aparat pemerintah, swasta dan masyarakat sehingga 

dapat meningkatkan efektivitas dan koordinasi pengawasan pembangunan nasional. 

Dengan demikian tujuan pembangunan dapat tepat sasaran, tidak salah arah dan 

tercapai lebih cepat serta lebih baik. 

E.7. Ekonomi Kerakyatan 

Ekonomi kerakyatan menitikberatkan pada kemakmuran masyarakat, bukan 

perorangan. Beberapa unsur dari ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut : 

1. Dasar demokrasi ekonomi, di mana produksi dikerjakan oleh semua dan untuk 

semua, di bawah pemilikan anggota masyarakat. 



2. Kemakmuran masyarakat menjadi yang utama, bukan kemakmuran sekelompok 

orang. 

3. Perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. 

4. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup 

orang banyak harus dikuasai oleh negara. 

5. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia harus 

dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran 

rakyat. 

(LP3 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2003:326) 

Ekonomi kerakyatan berarti kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan 

oleh rakyat kebanyakan (popular) yang dengan secara swadaya mengelola 

sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang 

selanjutnya disebut sebagai Usaha Kecil dan Menegah (UKM) terutama meliputi 

sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dsb., yang ditujukan terutama untuk 

memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan 

kepentingan masyarakat lainnya. 

Dainy Tara (2001) membuat perbedaan yang tegas antara „ekonomi rakyat‟ 

dengan „ekonomi kerakyatan‟.  Menurutnya, ekonomi rakyat adalah satuan (usaha) 

yang mendominasi ragaan perekonomian rakyat.  Sedangkan ekonomi kerakyatan 

lebih merupakan kata sifat, yakni upaya memberdayakan (kelompok atau satuan) 

ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha.  Dalam ruang Indonesia, maka kata 

rakyat dalam konteks ilmu ekonomi selayaknya diterjemahkan sebagai kesatuan besar 

individu aktor ekonomi dengan jenis kegiatan usaha berskala kecil dalam 

permodalannya, sarana teknologi produksi yang sederhana, menejemen usaha yang 

belum bersistem, dan bentuk kepemilikan usaha secara pribadi.  Karena kelompok 



usaha dengan karakteristik seperti inilah yang mendominasi struktur dunia usaha di 

Indonesia.   

E.8. Kebijakan 

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah 

untuk mencapai tujuan. (UU No. 25 Th. 2004:4). Tujuan yang dimaksud di sini adalah 

tujuan pembangunan.  

Kebijakan selalu diikuti oleh program yang berisi satu atau lebih kegiatan 

yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan 

tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang 

dikoordinasikan oleh pemerintah. 

Suatu sistem kebijakan, di mana di dalamnya kebijakan dibuat, mencakup 

hubungan timbal balik di antara tiga unsur, yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan 

dan lingkungan kebijakan. 
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Tiga Elemen Sistem Kebijakan 

(Sumber : William N. Dunn (2003) Pengantar Analisis Kebijakan Publik) 

 

Kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling 

berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh 

badan dan pejabat pemerintah. Definisi dari masalah kebijakan tergantung pada pola 

keterlibatan pelaku kebijakan yang khusus, yaitu para individu atau kelompok 

individu yang mempunyai andil di dalam kebijakan karena mereka mempengaruhi 

dan dipengaruhioleh keputusan pemerintah. Lingkungan kebijakan yaitu konteks 

Lingkungan Kebijakan 

Pelaku Kebijakan 

Kebijakan Publik 



khusus di mana kejadian-kejadian di sekeliling isu kebijakan terjadi, mempengaruhi 

dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan. (William N. Dunn, 2003:109-111) 

E.8.1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Blitar 

Prinsip pembangunan yang dikembangkan Kota Blitar adalah 

pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan pada 

hakekatnya merupakan wujud dari kesadaran dan sekaligus komitmen para 

pemangku kebijakan dan kepentingan di Kota Blitar untuk menjaga 

keberlanjutan sumber daya pembangunan terutama sumber daya yang tidak 

dapat diperbaharui.  

Dengan demikian, segala bentuk pelaksanaan pembangunan daerah 

selain harus mampu memperbaharui atau setidaknya menghemat sumber daya 

alam yang ada juga harus mampu mengeleminasi berbagai dampak yang dapat 

mengakibatkan kerusakan lingkungan hayati maupun non hayati.  

Jadi, dalam koridor pembangunan berkelanjutan seharusnya seluruh 

kegiatan pembangunan daerah yang telah , sedang dan akan dilaksanakan 

haruslah dapat menjamin tetap tersedianya sumber daya alam untuk anak cucu 

dimasa yang akan datang atau setidaknya mampu mempertahankan kualitas 

lingkungan hidup yang ada saat ini, bukan sebaliknya.  

Sukses tidaknya penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan tidak 

hanya tergantung dari komitmen dan konsistensi para pemangku kebijakan 

tetapi juga sangat dipengaruhi oleh manajemen pembangunan yang diterapkan 

di daerah bersangkutan. Dalam konteks manajemen, pembangunan 

berkelanjutan berarti bahwa pelaksanaannya telah melalui tahapan – tahapan 

manajemen yang baik dan benar yakni: (1) direncanakan dengan cermat dan 

partisipatif berdasarkan kebutuhan sekarang dan masa yang akan datang; (2) 



dilaksanakan secara efektif, efisien dan konsisten sesuai dengan strategi yang 

telah ditetapkan; (3) dievaluasi secara berkala dan insidental berdasarkan 

indikator sasaran dan batas waktu yang telah ditentukan.  

Dengan demikian penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dan 

proses penetapan kebijakan pembangunan daerah harus melibatkan seluruh 

pihak yang berkompeten di lingkungan   pemerintah daerah dan masyarakat 

sehingga dapat tetap terjaga dari kepentingan perorangan ataupun golongan 

tertentu utamanya pada saat pergantian pejabat politis daerah dalam mekanisme 

lima tahunan. 

Setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara 

sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan 

dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan 

jangka menengah dan perencanaan tahunan. Kebijakan pemerintah merupakan 

bentuk perencanaan pembangunan yang digunakan oleh Pemerintah Kota Blitar 

untuk menerjemahkan visi dan misi walikota dan wakil walikota terpilih 

kedalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai. 

Dalam rangka pencapaian visi secara terstruktur dan terukur sesuai 

kemampuan sumberdaya yang ada maka perlu dirumuskan arah kebijakan 

pembangunan yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan dan 

berkesinambungan. Selain itu, program pembangunan tidak mungkin 

dilaksanakan dalam porsi yang sama dan berimbang akan tetapi lebih mengarah 

kepada proporsionalitas sesuai prioritas yang diarahkan kepada konsistensi 

komitmen pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, dan tidak berbanding 

lurus dengan pendanaan program pembangunan. 

E.9. Teori Difusi Inovasi 



Menurut Gonzalez dalam Jahl (1988:37), suatu inovasi ialah ide, cara 

mengerjakan sesuatu ataupun benda-benda yang dianggap baru oleh calon 

pengadopsi. Pengadopsi inovasi itu mungkin saja suatu individu, kelompok ataupun 

organisasi. Alternatif-alternatif dan pilihan-pilihan dalam proses inovasi sampai 

derajat tertentu ditentukan oleh pengadopsi dan oleh kondisi sosial dan struktural yang 

ada. Ketika suatu inovasi diperkenalkan kepada suatu komunitas, tidak semua orang 

akan segera mengadopsi inovasi itu. (Rochajat Harun H. dan Elvinaro Ardianto, 

2011:120) 

Termasuk ke dalam pengertian komunikasi pembangunan secara luas dalam 

mengubah masyarakat melalui penyebaran dalam ide-ide dan hal-hal baru adalah 

kegiatan yang dikenal dengan difusi inovasi. Pada masyarakat yang sedang 

membangun seperti di negara-negara berkembang, difusi inovasi terjadi terus menerus 

dari suatu tempat ke tempat lain, dari suatu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya, 

dan dari bidang tertentu ke bidang yang lain. Penyebaran dan penyerapan inovasi 

menyebabkan masyarakat menjadi berubah, dan perubahan sosial pun merangsang 

orang untuk menemukan dan menyebarluaskan hal-hal yang baru pula. (Muslimin, 

2010:180) 

Jika suatu hal dipandang baru bagi seseorang, maka hal itu merupakan 

inovasi. Havelock (1973) merumuskan inovasi sebagai segala perubahan yang 

dirasakan sebagai sesuatu yang baru oleh masyarakat yang mengalaminya. Pengertian 

“baru”-nya suatu inovasi tidak mesti sebagai pengetahuan baru pula. Bisa saja sesuatu 

yang disebut sebagai inovasi bagi suatu masyarakat, namun tidak lagi dirasakan 

sebagai hal yang baru oleh orang atau masyarakat yang lainnya. (Zulkarimen 

Nasution, 1996:124) 



Masuknya inovasi ke dalam sebuah sistem sosial terutama karena terjadinya 

komunikasi antar anggota dari suatu masyarakat ataupun antara suatu masyarakat 

dengan masyarakat yang lain, akan menyebabkan terjadinya berbagai perubahan yang 

dialami masyarakat tersebut, baik itu struktur, fungsi ataupun peran yang dilakukan. 

(Muslimin, 2010:180) 

Pada umumnya, tahapan yang harus dilalui dalam menyebarkan suati inovasi 

adalah : 

1. Pengenalan, di mana seseorang mengetahui adanya inovasi dan memperoleh 

beberapa pengertian tentang bagaimana inovasi itu berfungsi 

2. Persuasi, di mana seseorang berkenan atau tidak berkenan terhadap inovasi 

3. Keputusan, di mana seseorang terlibat dalam kegiatan yang membawanya pada 

pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi 

4. Konfirmasi, di mana seseorang mencari penguat bagi keputusan inovasi yang telah 

dibuatnya 

(Taneko, 1984:147) 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.10.  Bagan Kerangka Pemikiran 

 

Komunikasi 
Pembangunan: 

- Komunikator 
pembangunan 

- Pesan-pesan 
pembangunan 

- Komunikan 

 
 

Difusi Inovasi: 

- Sumber inovasi 

- Saluran inovasi 
-  Penerima inovasi 
- Pesan yang berisi 

ide-ide baru 

Ekonomi Kerakyatan: 

- Pelaku ekonomi adalah 
masyarakat lokal 

- Tujuan utama untuk 
meningkatkan ekonomi 
masyarakat lokal 

- Pemberdayaan  
kelompok/satuan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deskripsi Bagan Pemikiran 

Berikut ini adalah penjelasan dari bagan konsep yang telah digambarkan 

oleh peneliti diatas: 

POLA KOMUNIKASI 
PEMBANGUNAN KOTA 

BLITAR 
 

- Alur Kebijakan 
- Pelaku Kebijakan 
- Penyebaran Informasi 
- Saluran yang 

Digunakan Untuk 
Menyampaikan 
Aspirasi 

- Sistem Perencanaan 
Pembangunan 

- Prioritas Utama 
Pembangunan Bidang 
Ekonomi 

- Program Pemerintah 
di Bidang Ekonomi 
Kerakyatan 

- Perubahan yang 
Dirasakan 

 

Kebijakan Pemerintah 

Daerah Kota Blitar 



Dalam kaitannya dengan proses pembangunan Kota Blitar di bidang 

ekonomi kerakyatan, komunikasi sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara 

timbal balik di antara masyarakat dengan pemerintah, dimulai dari proses 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Komunikasi pembangunan 

merupakan segala upaya dan cara serta teknik penyampaian gagasan dan 

ketrampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai 

pembangunan dan diwujudkan pada masyarakat yang menjadi sasaran, sehingga 

mereka dapat memahami, menerima dan berpartisipasi dalam pembangunan. 

Tujuan utama dari pembangunan daerah adalah mensejahterakan 

kehidupan masyarakat daerah itu sendiri. Karena itu dalam pelaksanaan 

pembangunan daerah, diperlukan hubungan yang dinamis antara aparat 

pemerintahan dengan masyarakatnya agar tujuan dari pembangunan dapat dicapai. 

Hubungan yang dinamis itu dapat tercipta dengan adanya komunikasi yang efektif.  

Komponen atau unsur komunikasi yang menjadi syarat terjadinya 

komunikasi pembangunan ada 6 yaitu : 

1. Komunikator pembangunan 

2. Pesan pembangunan 

3. Komunikan pembangunan 

4. Media pembangunan 

5. Efek pembangunan 

6. Feed back 

Selain komunikasi yang berperan penting dalam kelangsungan 

pembangunan, inovasi juga diperlukan sebagai langkah untuk mencapai 

keberhasilan dalam pembangunan. 



Gagasan, tindakan atau barang yang dianggap baru oleh seseorang itulah 

yang disebut dengan inovasi. Suatu inovasi yang mempunyai komponen ide dan 

komponen obyek, pengadopsiannya diikuti dengan keputusan tindakan atau tingkah 

laku nyata.  

Dalam proses penyebarannya, inovasi disosialisasikan ke masyarakat 

untuk menghasilkan perubahan tingkah laku yang tampak, apakah menerima atau 

menolak inovasi tersebut. Proses penyebaran inovasi kepada anggota suatu sistem 

sosial disebut dengan difusi. Unsur-unsur difusi yaitu : 

1. Penerima, yakni anggota sistem sosial 

2. Saluran, yakni alat atau media dengan mana inovasi tersebar 

3. Pesan, yang berupa ide baru atau inovasi 

4. Sumber, yaitu sumber inovasi 

5. Akibat, berupa perubahan baik dalam pengetahuan, sikap maupun tingkah laku 

yang tampak 

6. Umpan balik, yaitu respon yang diberikan oleh penerima kepada sumber inovasi 

Komunikasi pembangunan dan proram-program pembangunan yang 

inovatif dalam bidang ekonomi kerakyatan, menghasilkan suatu perencanaan 

pembangunan yang menitikberatkan pada kemakmuran masyarakat, bukan 

perorangan. Perencanaan pembangunan tersebut pada akhirnya dirumuskan dalam 

suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Walikota dan harus disebarluaskan ke 

masyarakat. 

Dari beberapa komponen yang dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa 

pastilah terdapat suatu pola dalam proses komunikasi pembangunan bidang ekonomi 

kerakyatan. Untuk mengetahui polanya, peneliti menentukan beberapa kategori 

utama dalam menjawab rumusan masalah.  



F. Metode Penelitian 

F.1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif 

kualitatif. Penelitian deskriptif adalah berupa kata - kata, gambar, dan bukan angka - 

angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Semua yang 

dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. 

Sedangkan penelitian kualitatif lebih banyak mementingkan segi proses daripada 

hasil. Hal ini disebabkan oleh hubungan bagian - bagian yang sedang diteliti akan 

jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses (Moleong, 2006: 11-12).  

 

 

F.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini berlokasi di Kota Blitar. Hal ini dilakukan karena peneliti 

mewawancarai langsung pihak-pihak yang terkait dengan pembangunan yang terjadi 

di Kota Blitar, baik dari pemerintahan maupun masyarakat lokal. 

Untuk waktu pelaksanaan penelitian, penulis telah melakukan penelitian 

pada tanggal 1 Maret 2012 sampai 14 April 2012.  

F.3. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data 

yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda serta rekaman gambar. 

Observasi bisa dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. (M. 

Tholchah Hasan, dkk, 2003:121) 



Observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan 

melakukan pengamatan terhadap perilaku masyarakat dan pemerintah Kota Blitar 

dalam menjalankan pembangunan di bidang ekonomi kerakyatan.  

2. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya kecil/sedikit. 

(Sugiyono, 2008:137) 

Wawancara telah dilakukan antara peneliti dengan pihak-pihak yang 

terkait pembangunan bidang ekonomi di Kota Blitar. Dalam wawancara yang 

dilakukan, peneliti menggunakan model wawancara tidak terstuktur.  

Wawancara tidak terstuktur adalah wawancara yang bebas di mana 

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan. (Sugiyono, 2008:233) 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah 

kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen gambar misalnya foto, 

gambar hidup, sketsa dan lain-lain. (Sugiyono, 2008:240) 

F.4. Teknik Pengambilan Sampel 



Peneliti akan mengambil subjek penelitian dengan cara purposive sampling 

yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. 

(Sugiyono, 2008:219).  

Dalam pembangunan, kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan yang 

saling berhubungan yang dibuat oleh badan/pejabat pemerintah. Berdasarkan hal 

tersebut, penulis menentukan beberapa kriteria dalam pemilihan sampel yaitu : 

1. Informan merupakan perrwakilan dari badan-badan maupun dinas-dinas 

pemerintah yang mengetahui dan memahami tentang kebijakan pemerintah 

yang melarang pembangunan mal di Kota Blitar hingga saat ini. 

2. Informan bekerja di pemerintahan selama minimal 7 tahun dan menguasai 

bidang kerjanya. 

3. Informan merupakan kepala dinas/kepala bagian/kepala bidang. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, maka ditemukan beberapa 

informan yang telah diwawancarai oleh peneliti. Informan-informan tersebut antara 

lain : 

1. Kepala Bagian Humas Kota Blitar 

2. Kepala Bapedda Kota Blitar 

3. Kepala Bidang Perekonomian Kota Blitar 

F.5. Teknik Analisa Data 

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas (Sugiyono, 2008: 246). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 (tiga) tahapan analisis, yaitu sebagai 

berikut: 

 

 



 

1. Reduksi Data 

Yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, hal-hal yang penting, 

dicari tema dan polanya. Peneliti akan mereduksi data yang berarti merangkum 

data yang diperoleh di lapangan. 

2. Penyajian Data 

Yaitu menyajikan data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan dan atau hubungan antar kategori, dan lain sebagainya. Di sini peneliti 

hanya akan memaparkan data yang berhubungan dengan tema penelitian yang 

dilakukan. 

3. Menarik Kesimpulan 

Yaitu kesimpulan didukung oleh bukti-bukti pada saat pengumpulan 

data. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya (Sugiyono, 2008: 246-252). 

F.6.  Teknik Keabsahan Data  

 Teknik keabsahan data adalah teknik yang dianggap paling strategis. 

Peneliti akan menggunakan teknik keabsahan data berupa trianggulasi. Trianggulasi 

diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari 

berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada (Sugiyono, 2008: 

241). 

 Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik trianggulasi sumber. Cara 

ini mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan data, ia wajib menggunakan 

beragam sumber data ynag tersedia. Artinya, data yang sama atau sejenis akan lebih 

mantap jika digali dari beberapa sumber yang berbeda. Dengan demikian apa yang 



diperoleh dari sumber satu, bisa lebih teruji kebenarannya bilamana dibandingkan 

dengan data sejenis yang diperoleh dari sumber lain yang berbeda, baik kelompok 

sumber sejenis ataupun sumber yang berbeda jenisanya. (H. B. Sutopo, 2002:79) 

Selain mencocokkan jawaban dari tiga informan yang dijelaskan pada 

bab sebelumnya, untuk menguji keabsahan data dari hasil penelitian terhadap aparat 

pemerintahan, peneliti juga mewawancarai 3 pedagang kaki lima (PKL) yang 

masing-masing merupakan perwakilan dari 3 paguyuban PKL di Kota Blitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


