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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari tidak terlepas dari ikatan budaya 

yang diciptakan. Ikatan budaya tercipta oleh masyarakat yang bersangkutan, baik 

dalam keluarga, organisasi, bisnis maupun bangsa. Budaya membedakan 

masyarakat satu dengan yang lain dalam cara berinteraksi dan bertindak 

menyelesaikan suatu pekerjaan. Budaya mengikat anggota kelompok masyarakat 

menjadi satu kesatuan pandangan yang menciptakan keseragaman berperilaku 

atau bertindak. Seiring dengan bergulirnya waktu, budaya pasti terbentuk dalam 

organisasi dan dapat pula dirasakan manfaatnya dalam memberi kontribusi bagi 

efektivitas organisasi secara keseluruhan.1 

Secara umum, kebudayaan merupakan unsur penting dalam proses 

pembangunan suatu bangsa2. Budaya merupakan sesuatu yang pasti ada dalam 

suatu kelompok manusia atau organisasi. Dalam suatu masyarakatpun yang 

memiliki budaya yang berbeda dengan budaya masyarakat yang lain. Misalnya 

saja kebudayaan umum orang Indonesia adalah ramah tamah dan suka berbasa-

basi, serta menjujung tinggi nilai kebersamaan atau kelompok, lain halnya dengan 

orang barat yang tanpa basa-basi dan bersifat individualis. Kebudayaan yang kita 

miliki secara sadar atau tidak akan mempengaruhi sikap dan perilaku kita dalam 

berbagai aspek kehidupan.  
                                                           
1 http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/04/teori-budaya-organisasi.html 
2 Mustopo, M. Habib. 1983. Manusia dan Budaya Kumpulan Essay : ILMU BUDAYA DASAR. 
Surabaya : Usaha Nasional . Hal 13 
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Salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia adalah Kebudayaan 

Pandhalungan. Wilayah kebudayaan pandhalungan (pandalungan) merujuk 

kepada suatu kawasan di wilayah pantai utara dan bagian timur Provinsi Jawa 

Timur yang mayoritas penduduknya berlatar belakang budaya Madura. Secara 

budaya, yang disebut masyarakat pandalungan adalah masyarakat hibrida, yakni 

masyarakat berbudaya baru akibat terjadinya percampuran dua budaya dominan. 

Dalam konteks kawasan “tapal kuda” Jawa Timur, budaya pandalungan adalah 

percampuran antara dua budaya dominan, yakni budaya Jawa dan budaya Madura. 

Pada umumnya orang-orang pandalungan bertempat tinggal di daerah perkotaan. 

Secara administratif, kawasan kebudayaan pandalungan meliputi Kabupaten 

Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Jember, dan Lumajang. 

Dilihat dari perilakunya sehari-hari, orang pandalungan sangat akomodatif 

dan menghargai perbedaan. Di kawasan ini hampir tidak pernah terjadi konflik 

antar kelompok etnik. Jika terjadi konflik, akar konflik lazimnya berupa 

kecemburuan sosial yang bernuansa pribumi dan nonpribumi, atau bernuansa 

keagamaan. Orang pandalungan juga dikenal tidak suka basa-basi, Jika merasa 

tidak senang, mereka akan segera mengungkapkannya. Sebaliknya, jika merasa 

senang, mereka pun akan segera mengatakannya, orang pandalungan juga suka 

mengucapkan kata-kata makian, baik untuk mengungkapkan kejengkelan atau 

kemarahan maupun untuk mengiringi ucapan selamat atau ekspresi kegembiraan. 

Etika sosial, seperti tata krama, sopan-santun, atau budi pekerti orang 

pandalungan berakar pada nilai-nilai yang diusung dari dua kebudayaan yang 

mewarnainya, yakni kebudayaan Jawa dan Kebudayaan Madura. Dalam 
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perkembangan selanjutnya, budaya orang pandalungan sangat sarat dengan 

nuansa Islam. Hal itu terjadi karena di wilayah ini ulama dan kiai bukan hanya 

menjadi tokoh panutan, melainkan juga tokoh yang memiliki akar kuat pada 

beberapa kekuatan politik. 

Tidak berbeda dengan budaya yang mempengaruhi masyarakatnya, maka 

budaya organisasi juga akan mempengaruhi sikap dan perilaku semua anggota 

organisasi tersebut. Budaya yang kuat dalam organisasi dapat memberikan 

paksaan atau dorongan kepada para anggotanya untuk bertindak atau berperilaku 

sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi. Dengan adanya ketaatan atas 

aturan dan juga kebijakan-kebijakan instansi tersebut maka diharapkan bisa 

mengoptimalkan kinerja dan produktivitas para pegawai untuk mencapai tujuan 

organisasi. Budaya organisasi juga merupakan pemberi semangat bagi para 

anggota organisasi. Organisasi yang kuat akan menjadi motivator yang kuat juga 

bagi para anggotanya.3 

Berkaitan dengan budaya organisasi tersebut, terdapat fenomena budaya 

organisasi pada organisasi pemerintahan, khususnya yang ada di lingkungan 

masyarakat pandalungan. Adapun masalah yang muncul adalah disiplin Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) yang secara umum terkesan rendah yang akhirnya 

menghasilkan kinerja yang rendah pula. Sekarang ini masih banyak masalah yang 

menimpa masyarakat mengenai pelayanan umum, seperti masalah perijinan, 

pembuatan, perpanjangan surat-surat yang dibutuhkan masyarakat, pembuatan 

KTP, Kartu Keluarga, dan surat-surat pengantar untuk diajukan ke instansi yang 

                                                           
3 Laksmi Riani, Asri. 2010. Budaya Organisasi.Yogyakarta : Graha Ilmu. Hal. 9 
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lebih tinggi. Masalah timbul dari masyarakat sebagai konsumer tidak merasa puas 

dengan pelayanan yang diberikan, dan beberapa faktor internal pada kinerja 

pelayan publik pada kecamatan sebagai instansi tingkat pemerintahan yang 

berwenang baik dalam masalah pelayanannya seperti berapa lama pembuatan, 

kinerja pelayannya ataupun mengenai biaya. 

Misalnya saja kebanyakan kantor pemerintahan itu memiliki jam masuk 

pagi pukul 07.00 tapi kenyataannya dijalan-jalan atau angkutan umum sering 

ditemui beberapa orang dengan pakaian PNS pada jam tersebut. Gejala yang lain 

misalnya saja pada waktu kita pergi ke kantor kecamatan untuk mengurus KTP 

atau surat-surat penting lainnya misalnya, kadang kita menemui sistem pelayanan 

yang lama, dengan alasan masih banyak pekerjaan lain yang lebih penting yang 

masih menumpuk, akan tetapi dengan kita memberi suatu stimulus barulah kita 

mendapatkan pelayanan yang kita inginkan. Padahal fungsi dari organisasi 

pemerintahan itu tidak lain adalah untuk melayani kepentingan masyarakat luas. 

Kondisi tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap disiplin kerja, 

karena para pegawai tersebut tidak bertindak atau bersikap sesuai dengan aturan 

dan prosedur yang telah ditetapkan oleh organisasi. Dari kondisi tersebut 

kemudian muncul pertanyaan apakah pelangaran–pelanggaran tersebut sudah 

menjadi kebiasaan yang sudah dimaklumi ataukah pelanggaran-pelanggaran 

tersebut merupakan hasil dari budaya organisasi pemerintahan yang lemah.  

Salah satu aspek penting dari budaya organisasi adalah iklim kerja yang 

beretika. Di sini, setiap individu atau kelompok wajib diberi pengetahuan dan 

pelatihan secara berkelanjutan untuk membiasakan perilaku kerja yang etis 
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melalui kebijakan, prosedur, kondisi kerja, struktur untuk pengambilan keputusan, 

dan jenis perilaku kerja4. Peran pemimpin sangatlah penting dalam menciptakan 

dan mengubah sebuah budaya organisasi. Ada hubungan langsung antara gaya 

kepemimpinan dan sebuah budaya organisasi5.  

Kepemimpinan di dalam organisasi harus selalu setia bersama nilai-nilai 

dan keyakinan organisasi, serta merangkul setiap individu di dalam organisasi 

untuk memahami peran dan norma-norma organisasi. Integritas kepemimpinan 

dalam menjalankan nilai-nilai dan keyakinan organisasi secara sempurna akan 

menciptakan  keteraturan perilaku individu dalam satu bahasa, satu semangat, dan 

satu ritual kerja yang kompak dan solid. Bila keteraturan perilaku individu 

mencapai puncak kebersatuan dalam satu visi, misi, dan tujuan, maka iklim kerja 

yang beretika akan terwujud dan membuat setiap orang merasa nyaman dan 

bahagia bersama pekerjaan dan kehidupan di tempat kerja.  

Berdasarkan latar belakang pemasalahan tentang kinerja aparatur negara 

yang belum optimal dan hubungannya terhadap budaya organisasi yang ada di 

lingkungan masyarakat pandalungan maka perlu kiranya kajian yang lebih dalam 

tentang bagaimana budaya organisasi terkait dengan kinerja pegawai negeri sipil. 

Untuk itu penulis bermaksud mengadakan sebuah penelitian ilmiah dengan judul 

“Budaya Pandalungan Dalam Budaya Organisasi Pemerintahan (Studi Kasus 

di Kantor Kecamatan Suboh – Situbondo) ”. 

 

 

                                                           
4 http://allviz.blogspot.com/2011/02/budaya-organisasi-dan-etika-manajerial.html 
5 Laksmi Riani, Asri. 2010. Budaya Organisasi.Yogyakarta : Graha Ilmu. Hal. 17 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah disebutkan diatas, maka 

perumusan masalahnya adalah :  

1. Bagaimana budaya organisasi yang ada di Kantor Kecamatan Suboh-

Situbondo ? 

2. Bagaimana budaya pandalungan turut mewarnai Budaya Organisasi yang 

ada di Kantor Kecamatan Suboh–Situbondo ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini dengan mengacu pada rumusan masalah di atas 

adalah: 

1. Untuk mengetahui budaya organisasi yang ada di Kantor Kecamatan 

Suboh– Situbondo . 

2. Untuk mengetahui budaya pandalungan dalam mewarnai budaya organisasi 

yang ada di lingkungan kantor kecamatan Suboh–Situbondo. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis 

maupun praktis diantaranya sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis 

a. Sebagai bahan pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam hal 

penulisan karya ilmiah, sekaligus sebagai referensi tentang Budaya 

Organisasi di lingkungan masyarakat pandalungan yang ada di kecamatan 

Suboh-Situbondo bagi mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. 
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b. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar kelulusan dan gelar Sarjana Ilmu 

Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

2. Manfaat praktis 

a. Memberikan informasi dan gambaran kepada pegawai kecamatan Suboh–

Situbondo tentang bagaimana budaya organisasi di lingkungan masyarakat 

pandalungan yang ada di kecamatan Suboh–Situbondo  

E. Definisi Konseptual 

   Konsep adalah salah satu unsur penelitian yang berisi tentang abstraksi 

dari suatu fakta atau fenomena maupun gejala-gejala yang menjadi perhatian 

dalam penelitian. Meskipun fakta atau fenomenanya sama tetapi setiap orang 

dapat berbeda dalam mengkonsepsikannya, tergantung pada kemampuan, sudut 

pandang, dan kepentingan masing-masing. Berdasarkan penelitian yang 

mengangkat tentang “Budaya Organisasi Dalam Masyarakat Pandalungan”, maka 

dalam penelitian ini ada beberapa konsep yang perlu untuk didefinisikan, adalah: 

1. Pengertian Budaya 

 Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu buddhayah, 

yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-

hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Berikut ini definisi-definisi 

kebudayaan yang dikemukakan beberapa ahli: 

a. Edwar B. Taylor  

Kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang didalamnya 

terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adapt 
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istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat oleh seseorang 

sebagai anggota masyarakat6 . 

b. Prof. Dr. Koentjaraningrat 

Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil 

karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik 

diri manusia dengan relajar7. 

2. Pengertian Organisasi  

  Istilah Organisasi dalam bahasa Inggrisnya “Organization” yang berarti 

“hal yang mengatur” dan kata kerjanya “organizing”, berasal dari bahasa latin 

“organizare” yaitu mengatur atau menyusun. Berikut ini pengertian Organisasi 

menurut para ahli8 : 

a. James D. Mooney 

Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai 

tujuan bersama. 

b. Chester I. Bernard 

Organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan 

oleh dua orang atau lebih. 

3. Pengertian Budaya Organisasi 

   Budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh 

para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi 

lainnya. Budaya organisasi berkaitan dengan bagaimana karyawan memahami 

karakteristik budaya suatu organisasi dan tidak terkait dengan apakah karyawan 
                                                           
6 Sulaeman, Munandar M. 1998. Ilmu Budaya Dasar .Bandung : Refika Aditama. Hal. 10 
7 http://exalute.wordpress.com/2009/03/29/definisi-kebudayaan-menurut-para-ahli/ 
8 Mohyi, Ach. 1999. Teori dan perilaku Organisasi. Malang. UMM Press. Hal.1 
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menyukai karakteristik itu atau tidak. Budaya organisasi adalah suatu sikap 

deskriptif, bukan seperti kepuasan kerja yang lebih bersifat evaluatif. Berikut 

adalah beberapa pengertian dari budaya organisasi:9 

a. Budaya organisasi sebagai suatu pola dari asumsi–asumsi dasar yang 

ditemukan, diciptakan, atau dikembangkan oleh suatu kelompok tertentu 

dengan maksud agar organisasi belajar mengatasi atau menanggulangi 

masalah yang timbul akibat adaptasi eksternal dan integrasi internal yang 

sudah berjalan dengan cukup baik, sehingga perlu diajarkan kepada 

anggota baru sebagai cara yang benar untuk memahami, memikirkan dan 

merasakan berkenaan dengan masalah – masalah tersebut. (Schein 1985) 

b. Budaya organisasi merupakan suatu sistem nilai, kepercayaan, dan 

kebiasaan dalam suatu organisasi yang saling berinteraksi dengan 

struktur sistem formalnya untuk menghasilkan norma-norma perilaku 

organisasi. (Sarplin 1995) 

c. Budaya organisasi sebagai suatu  cognititive framework yang meliputi 

sikap, nilai-nilai, norma perilaku dan harapan-harapan yang 

disumbangkan oleh anggota organisasi. (Stoner 1995) 

Dari berbagai pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pengertian budaya organisasi adalah seperangkat asumsi atau sistem keyakinan, 

nilai-nilai dan norma-norma yang dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan 

pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya untuk mengatasi masalah 

adaptasi eksternal dan integrasi internal. Budaya organisasi berawal dari 

                                                           
9 Laksmi Riani, Asri. 2010. Budaya Organisasi.Yogyakarta : Graha Ilmu. Hal. 6 
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kebiasaan saat ini, tradisi dan cara-cara umum untuk melaksanakan pekerjaan 

kebanyakan berasal dari apa yang telah dilaksanakan sebelumnya dan tingkat 

keberhasilan dari usaha-usaha yang telah dilakukan, dengan demikian budaya 

organisasi merupakan persepsi umum yang diyakini oleh para anggota organisasi. 

4. Masyarakat Pandalungan  

Konsep pandalungan sebenarnya merupakan konsep lokal yang masih 

belum jelas maknanya secara definitif. Akan tetapi konsep ini banyak 

dipergunakan oleh sebagian besar masyarakat untuk menunjukkan adanya 

percampuran budaya antar etnis, terutama etnis dominan Jawa dan etnis dominan 

Madura di wilayah Jawa Timur. Secara etimologis, konsep pandalungan berasal 

dari kata dalung yang berarti “dulang besar terbuat dari logam”. Arti simboliknya 

pandalungan adalah gambaran wilayah yang menampung beragam kelompok 

etnik dengan latar belakang budaya berbeda, yang kemudian melahirkan proses 

hibridisasi budaya. Istilah pandalungan berarti berbicara/berkata dengan tiada 

tentu adabnya/sopan-santunnya. Dalam realitas kehidupan masyarakat dan 

kebudayaan di kawasan tapal kuda, definisi itu bisa berarti bahwa bahasa sehari-

hari yang digunakan oleh masyarakat bersangkutan adalah bahasa yang cenderung 

kasar atau bahasa yang dipergunakan antar masyarakat struktur egaliter. 

Seringkali dalam mengungkapkan sesuatu mereka menggunakan bahasa 

campuran, antara Jawa dan Madura. Sebagai sebuah budaya campuran, tentu 

memerlukan suatu proses yang cukup panjang, dan bahkan mungkin sampai saat 
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ini masih terus berproses. Artinya, jika konsep pandalungan diartikan sebagai 

sebuah identitas budaya, maka identitas tersebut masih terus mencari bentuk10. 

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal 

yang didefinisikan yang dapat diamati. Secara tidak langsung definisi operasional 

itu akan menunjuk alat pengambil data yang cocok digunakan atau mengacu pada 

bagaimana mencukur suatu variabel11. Dalam penelitian ini, variabel operasional 

berkaitan dengan ruang lingkup pembahasan yang perlu dioperasionalkan adalah : 

1. Realitas Internal Organisasi. 

a) Lingkungan kerja yang terdiri dari harmonisasi, komunikasi, dan 

koordinasi. 

2. Kualitas Sumber Daya Manusia. 

a) Kompetensi yang terdiri dari wawasan, analisis dan bijaksana. 

b) Skill yang terdiri dari keterampilan, cepat kerja dan produktif. 

3. Tata Kelola Pemerintahan. 

a) Akuntabilitas yang terdiri dari pertanggungjawaban, pelayanan publik, 

pelayanan internal dan pencapaian target 

4. Kinerja. 

a) Prestasi kerja yang terdiri dari kecakapan, ketaatan, kualitas dan 

kuantitas. 

b) Tanggung jawab yang terdiri dari efektif, efisien, waktu dan proses 

kerja. 
                                                           
10 http://sistemsosial.blogspot.com/2008/10/budaya-pandalungan.html 
11 Tim Dosen Indonesia UMM, 2003. Bahasa Indonesia Untuk Karangan Ilmiah. Malang. UMM 
press. Hal 207 
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G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah seperangkat petunjuk atau pedoman yang 

merupakan strategi untuk menjawab suatu permasalahan ilmiah guna memperoleh 

suatu pengetahuan yang berkebenaran ilmiah. Pada tahap ini akan mengkaji 

bagaimana masalah penelitian yang ada, ditemukan jawabannya. 

1. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian ini dapat dikategorikan penelitian deskriptif kualitatif yang 

bertujuan untuk melakukan penggambaran terhadap objek atau variabel yang 

diteliti. Metode kualitatif merujuk pada prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif, apa yang ditulis dan dikatakan oleh orang/tingkah laku yang 

diamati. Penelitian deskriptif merupakan tingkat kedua yang merupakan 

pengembangan lanjut dari penelitian eksploratif dimana peneliti sudah mengetahui 

beragam variabel yang terlibat dalam sasaran studinya. Penelitian deskriptif 

mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai kondisi 

tentang apa yang terjadi apa adanya di lapangan studinya. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan untuk 

mendapatkan suatu informasi dan data-data yang diperlukan oleh peneliti untuk 

menunjang penelitian. Lokasi penelitian ini mengambil di wilayah kecamatan 

Suboh-Situbondo. 

3. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang 

menjadi batasan ruang lingkup subyek penelitian. Subyek penelitian disini adalah 
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orang-orang yang dipandang dapat memberikan informasi. Adapun subyek 

penelitian disini adalah : 

a) Kepala Kecamatan Suboh-Situbondo.  

b) Pegawai Kecamatan Suboh-Situbondo. 

4. Sumber Data 

a) Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari 

lokasi penelitian termasuk dari narasumber, yang dalam penelitian ini 

wawancara dengan orang yang terkait dengan penelitian ini. Dengan ini 

penulis akan mendapatkan data yang akurat guna membantu penelitian 

ini. 

b) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data penunjang yang berkaitan dengan pokok 

pembahasan guna menunjang keakuratan data dalam penelitian seperti 

dokumen-dokumen resmi, buku, koran dan segala bentuk dokumen yang 

berkaitan dengan pokok pembahasan. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a) Wawancara 

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan metode 

wawancara mendalam (indept interview) terhadap informan. Yang 

diperlukan dalam wawancara mendalam adalah wawancara tak 

berstruktur yang bisa dengan leluasa ke berbagai arah guna mendapatkan 

informasi yang selengkap mungkin dan semendalam mungkin. Dengan 
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begitu upaya understanding of understanding  bisa terpenuhi secara 

memadai. Sesuai dengan itu maka peneliti perlu memerankan diri 

sebagai instrumen utama. Namun dalam penelitian ini peneliti perlu 

menggunakan wawancara terstruktur. Maksudnya adalah untuk 

menghilangkan kemungkinan pemelencengan dari fokus penelitian. 

Dengan demikian dalam wawancara ini penggunaan wawancara 

terstruktur dikombinasikan dengan penggunaan wawancara tak 

berstruktur. Untuk menggali informasi yang lebih dalam dan 

menampung segala informasi penting lainnya yang lebih dalam untuk 

diteliti.12 

b) Observasi 

Pengamatan langsung di Lapangan untuk memperkuat dan meyakinkan 

hasil wawancara. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan langsung 

secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Data observasi ini 

berupa deskripsi faktual, cermat, dan terperinci mengenai keadaan 

lapangan kegiatan manusia dan situasi sosial serta konteks sosial dimana 

kegiatan-kegiatan terjadi. 

c) Dokumentasi 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan membaca dan mempelajari 

sumber-sumber tertulis. Data diperoleh secara tidak langsung, yaitu 

dapat berupa catatan, berita, buku-buku, peraturan perundang-undangan, 

laporan-laporan, dokumen resmi institusi (arsip) dan lain sebagainya 

                                                           
12 Bungin, Burhan 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 
Hal. 65 
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yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder diperoleh 

dari studi dokumen yaitu kegiatan mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, berita, buku-buku, peraturan perundang-

undangan, laporan-laporan, dokumen resmi institusi (arsip), prasasti dan 

lain sebagainya. Teknik ini dipergunakan sebagai pendukung dan 

pelengkap data yang diperlukan dalam penelitian. 

6. Analisis Data 

Teknis analisa data yang dilakukan penelitian ini menggunakan teknik 

analisis data kualitatif, yang dimaksud untuk memperoleh gambaran secara 

khusus yang bersifat menyeluruh tentang apa yang tercakup dalam permasalahan 

yang dilakukan di lapangan saat pengumpulan data. Sedangkan teknik analisis 

data kualitatif dianggap relevan adalah dengan menggunakan model analisis 

interaktif, yaitu model yang memerlukan tiga komponen, berupa induksi data, 

sajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dengan menggunakan 

proses siklus antar tahap tersebut, sehingga data yang terkumpul akan 

berhubungan satu sama lain secara sistematis. 

a) Reduksi data 

Yaitu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat 

fokus, membuang hal-hal yang tidak penting, dan mengatur data 

sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan. Proses 
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reduksi ini berlangsung terus sampai laporan akhir penelitian selesai 

disusun.13 

b) Penyajian data 

Merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk 

narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian 

ini merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, 

sehingga bila dibaca akan mudah dipahami berbagai hal yang terjadi dan 

memungkinkan peneliti untuk berbuat sesuatu pada analisis ataupun 

tindakan lain berdasarkan pemahamannya tersebut.14 

c) Penarikan simpulan 

Penarikan kesimpulan berdasarkan variabel dalam permasalahan 

penelitian ini dilakukan selama proses penelitian berlangsung, baik pada 

saat penggalian data maupun penyajian data, peneliti juga melakukan 

pengecekan kembali pada bukti-bukti yang didapatkan baik dari sumber 

data primer maupun sekunder. Sehingga kesimpulan yang didapatkan 

benar-benar merupakan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. 

                                                           
13  Soehartono, Irawan. 2008. Metode Penelitian Sosial. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 
Hal:72 
14  Ibid hal:72 


