
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Industri pertambangan merupakan salah satu industri yang diandalkan pemerintah 

Indonesia untuk mendatangkan devisa. Selain mendatangkan devisa industri pertambangan 

juga menciptakan lapangan kerja di Kabupaten dan Kota dimana merupakan sumber 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan pertambangan merupakan suatu kegiatan yang 

meliputi: eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/ pemurnian, pengangkutan mineral/ bahan 

tambang.  

Sejalan dengan proses otonomi daerah, kesiapan dan kemampuan baik SDM (Sumber 

Daya Manusia) maupun institusi di bidang pengelolaan lingkungan hidup terus ditumbuh 

kembangkan sesuai dengan potensi dan permasalahannya di masing-masing daerah. Perhatian 

permasalahan lingkungan tidak saja diarahkan pada terjadinya berbagai kasus pencemaran 

terhadap lingkungan hidup, tetapi juga banyaknya eksploitasi yang menyebabkan 

berkurangnya sumber daya alam dan energi, baik itu sumber daya alam terbaharui maupun 

sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Banyak kegiatan penambangan yang 

mengundang sorotan masyarakat sekitarnya karena dampak yang ditimbulkan berakibat pada 

pengrusakan lingkungan, apalagi penambangan tanpa izin yang selain merusak lingkungan 

juga membahayakan jiwa penambang karena keterbatasan pengetahuan si penambang dan 

juga karena tidak adanya pengawasan dari dinas atau  instansi terkait. 

 Tingkat pencemaran air Sungai Brantas, sudah pada taraf yang mengkhawatirkan. ini, 

membuat ikan-ikan yang hidup di dalam sungai terlebar dan terpanjang di Jawa Timur ini 



mulai mengalami kepunahan. 
1
 Kondisi seperti ini juga terjadi di Kabupaten Kediri Propinsi 

Jawa Timur tepatnya di kali Brantas Kecamatan Ngadiluwih, yang sungainya dieksploitasi 

untuk diambil pasirnya. Pasir yang dihasilkan cukup berlimpah dan merupakan bahan 

tambang yang menggiurkan bagi banyak orang. Sungai yang semula terdapat banyak ikan 

kini menjadi rusak karena dikeruk oleh alat-alat penyedot pasir untuk diambil pasirnya dan 

meningalkan bekas penambangan dan menimbulkan kerusakan ekologi dan pencemaran air 

tanah.  

 Kekayaan alam dikuasai oleh negara, hal ini diatur dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (3) 

(UUD 1945 ayat 3 : „‟ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 

olaeh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya bahwa 

bumi air dan udara adalah merupakan milik negara yang dikelola oleh pemerintah dengan 

tujuan untuk kemakmuran bagi rakyat”.
2
 Dijelaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten 

Daerah Tingkat II Kediri Nomor 14 Tahun 1998, bahwa bahan tambang sebagai kekayaan 

alam yang perlu dilestarikan keberadaannya perlu diatur penggunaannya secara optimal 

dengan prinsip pengelolaan berdaya guna, berhasil guna dan berwawasan lingkungan. 

 Penguasaan Negara atas bahan-bahan tambang yang ada didalam bumi telah diatur 

secara umum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan 

Pokok Pertambangan Pasal 1 Undang-Undang dimaksud menyatakan bahwa semua bahan 

galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan 

endapan-endapan alam sebagai Karunia Tuhan Yang Meha Esa adalah kekayaan nasional 

Bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh Negara untuk sebesar-

besarnya bagi kemakuran rakyat. 

Yang paling penting saat ini adalah sejauh mana keseriusan pemerintah daerah 

kabupaten kediri dalam memerangi penambangan pasir liar ini. Persoalan inilah yang 
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kemudian muncul sehinga yang terpenting saat ini adalah bagaimana menyadarkan 

masyarakat yang mengeluti penambangan pasir liar supaya memperhatikan bahwa yang 

mereka lakukan ini menimbulkan kerusakan yang dampaknya dirasakan masyarakat sekitar. 

 Permasalahan penambangan pasir liar yang terjadi dalam perspektif tata kelola 

pemerintah daerah yang baik saat ini adalah kurangnya keseriusan dan kesadaran aparat 

pemerintah untuk melaksanakan pembangunan secara terarah, selain itu juga institusi 

penegak hukum yang kurang tegas terhadap pelanggar hukum atau tebang pilih, hal ini juga 

berperan menyebabkan terkendalanya tata kelola pemerintahan yang baik. serta kurangnya 

perhatian dan kurangnya sosialisasi yang di lakukan pemerintah, sehinga banyak sekali 

kendala yang  terjadi dalam pengembangan wilayah.  

 Kebijakan dan strategi yang tepat diharapkan dapat mengatasi masalah penambangan 

pasir ilegal ini. kepada masyarakat harus dilihat dari struktur masyarakat  serta keseharian 

dari masyarakat itu sendiri sehinga pada saat sebuah kebijakan tersebut di terapkan 

masyarakat akan bisa menerima dengan baik tanpa ada masalah di kemudian hari yang 

disebabkan efek dari kebijakan yang tidak cocok dalam tatanan masyarakat yang ada, sehinga 

peran pemerintah dalam hal ini adalah sosialisasi kepada masyarakat secara bertahap tentang 

manfaat dari sebuah pembangunan bagi masyarakat itu sendiri serta bagi kelangsungan 

sebuah pembangunan, Sehingga saat ini masyarakat yang dijadikan tumbal oleh pemerintah 

adalah bahwa yang melakukan kegiatan penambangan pasir illegal adalah hanya masyarakat 

yang berada disekitar tambang. Padahal kalau lebih jauh melihat kedalam, yang melakukan 

kegiatan penambangan illegal adalah oknum-oknum yang ada di birokrasi dan pengusaha-

pengusaha nakal yang kemudian berlindung  dibelakang aparatur penegak hukum.  

Oleh karena itu perlu adanya ketegasan pemerintah daerah setempat dalam semua 

bidang, jangan ada lagi tarik ulur kebijakan antara penguasa dan pengusaha. Supaya 

pembangunan bisa berjalan dengan baik, perlu adanya sebuah pengembangan di semua 



sektor, selama ini lingkungan kurang begitu mendapat perhatian, terutama di sektor 

pertambangan yang sebenarnya sangat vital, karena hal ini mempengaruhi kondisi lingkungan 

dan infrastruktur di sekitarnya. sebagian besar masyarakat tidak mengetahui apa dampak 

yang di timbulkan dari pertambangan pasir ilegal terutamanya yang ada disekitar kali brantas 

kabupaten kediri, oleh karena itu dalam rangka membangun lingkungan yang baik perlu 

adanya sebuah ketegasan dari kebijakan, sehingga diharapkan kedepannya penambangan liar 

bisa dihentikan. Karena itu, peningkatan sumberdaya manusia yang handal di sektor lain 

sangat di perlukan sehinga dengan adanya sumberdaya yang ada mereka tidak akan mudah 

menyerah untuk terus berusaha memperbaiki kondisi perekonomian yang sudah ada sehinga 

pembangunan akan semakin baik lagi. 

 Dengan melihat realitas yang terjadi dari berbagai bencana alam yang melanda 

ditanah air akhir-akhir ini, kita ternyata disadarkan pula pentingnya untuk menjaga atau 

mencintai alam, mengingat hal tersebut juga didukung oleh pemerintah dengan berbagai 

pencanangan program penanaman pohon dan larangan penambangan secara liar dengan 

mengunakan alat-alat yang sekiranya dapat merusak sungai, penambangan yang liar 

(eksploitasi alam) yang berlebihan dan sebagainya. Hal tersebut memang berdampak negatif 

ketika tanpa kontrol dan dibiarkan begitu saja. 

Namun, walaupun dampak yang dirasa sangat merugikan terutama terhadap 

lingkungan, belum maksimalnya upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kegiatan 

penambangan pasir illegal yang ada di Kecamatan Ngadiluwih ini, baik yang dilakukan oleh 

masyarakat secara pribadi maupun private sector (pengusaha tambang) dimana kegiatan ini 

semakin hari makin dilakukan dengan teknologi yang canggih yang mampu merusak 

lingkungan disepanjang bantaran Sungai Brantas.  

 Untuk itu, dalam hal ini peran dari berbagai pihak seperti pemerintah, aparat, dan 

masyarakat sangat diperlukan guna upaya menanggulangi penambangan pasir ilegal paling 



tidak untuk meminimalisir dan pada akhirnya kegiatan penambangan pasir illegal yang sangat 

merugikan tersebut setidaknya pada kedepannya tidak ada lagi. 

 Dari uraian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Peranan Pemerintah Kabupaten Kediri Dalam Menanggulangi 

Penambangan Pasir Ilegal di Kecamatan Ngadiluwih Kebupaten Kediri”. 

  

B. Rumusan Masalah :  

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas,  maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana Peranan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menanggulangi 

penambangan pasir ilegal di Sungai Brantas di wilayah Kecamatan Ngadiluwih? 

2. Faktor apa yang menghambat Peranan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam 

menanggulangi penambangan pasir ilegal di Sungai Brantas di wilayah Kecamatan 

Ngadiluwih? 

 

C. Tujuan penelitian : 

Penelitian ini diarahkan pada tujuan yang hendak dicapai sebagai sebuah hasil, 

dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Bagaimana peranan Pemerintah kabupaten Kediri dalam menanggulangi 

penambangan pasir ilegal di Sungai Brantas di wilayah Kecamatan Ngadiluwih.  

2. Faktor apa yang menghambat peranan pemerintah Kabupaten Kediri dalam 

menanggulangi penambangan pasir liar di Sungai Brantas di wilayah Kecamatan 

Ngadiluwih.  

 

D. MANFAAT PENELITIAN 



Setiap proses usaha atau kegiatan dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat 

memberikan manfaat dan kegunaan bagi beberapa pihak, diantaranya :  

1. Bagi Peneliti, mendapatkan wacana dan khasanah keilmuan yang baru tentang peran 

dan tindakan pemerintah dalam menangani permasalahan penambangan pasir liar di 

Kabupaten Kediri. 

2. Bagi Instansi Pemerintahan Kabupaten Kediri, penelitian ini dapat sebagai rujukan 

dan masukan untuk menanggulangi terjadinya kegiatan penambangan pasir liar, baik 

dalam menyusun peraturan yang terkait dengan kegiatan penambangan liar maupun 

penerapan praktek penambangan yang baik.  

3. Bagi Masyarakat, memberikan pemahaman bahwasanya kegiatan penambangan pasir 

secara liar adalah kegiatan melanggar hukum dan akan menyebabkan kerusakan 

lingkungan yang tidak terkendali, sehingga dengan adanya pemahaman ini maka 

masyarakat diharapkan bisa menghentikan kegiatan penambangan secara liar atau 

setidaknya dapat melakukan teknik penambangan yang baik, benar dan berwawasan 

lingkungan. 

 

E. DEFINISI KONSEPTUAL 

 Agar memperoleh kejelasan tentang arti dari penelitian ini, diperlukan adanya 

definisi konseptual yang memberikan arahan dan ruang lingkup penelitian, sehingga 

mudah dalam mengadakan penelitian. Adapun definisi-definisi tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. Peranan Pemerintah Daerah 

Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang 

penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang 

dikembangkan  dengan  posisi  atau  tempat  seseorang  dalam  masyarakat, peranan  



dalam  arti  ini  merupakan  rangkaian  peraturan-peraturan  yang membimbing 

seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
3
   

Pemerintah daerah adalah terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah dan 

perangkat daerah yang berfungsi sebagai penyelenggaraan pemerintah atau bisa juga 

diartikan Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara unsur Pemerintah Daerah 

yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau WaliKota, dan perangkat daerah. Perangkat 

Daerah dapat berupa : 

a) Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov), yang terdiri atas Gubernur dan 

Perangkat Daerah, yang meliputi Sekretariat Daerah, dinas Daerah, dan 

Lembaga Teknis Daerah. 

b) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot) yang terdiri atas 

Bupati/WaliKota dan Perangkat Daerah, yang meliputi Sekretariat Daerah, 

Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan,dan Kelurahan.
4
  

Dalam skripsi ini akan dikhususkan untuk pemerintahan Kabupaten, dimana 

Pemerintah Kabupaten berarti penyelenggara pemerintah yang yang ruang lingkup 

kekuasaannya hanya ada di Kabupaten, dimana kekuasaan tertinggi di Kabupaten 

dipegang oleh Bupati dan dibantu oleh Wakil Bupati dan Perangkat Daerah. Dalam 

skripsi ini dikhususkan pada Pemerintah Kabupaten Kediri. 

 

2. Menanggulangi 

Menanggulangi bisa diartikan sebagai mencegah atau menangani 

permasalahan yang sudah terjadi agar tidak terulang kembali. Bisa juga diartikan 

sebagai proses atau serangkaian pekerjaan yang dalam hal ini adalah bagaimana  
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peranan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam memberantas para penambangan pasir 

illegal yang ada di Sungai Brantas Kabupaten Kediri.  

 

3. Penambangan Pasir Ilegal 

Dalam segala kegiatan, tentu tekait dengan sektor bidang pemerintahan, 

misalnya kegiatan usaha pertambangan pasti terkait dengan kementrian 

pertambangan, kementrian perhubungan, kementrian perdagangan, serta Pemerintah 

Daerah oleh karena itu, pemberian izin perlu dikaji secara cermat dan akurat untuk 

menghindari dampak lingkungan, sosial dan budaya. 
5
  

Istilah penambang sering didengar, dimana kata penambang itu sendiri tidak 

asing melihat dari banyaknya sumber daya alam berupa galian atau tambang. Secara 

otomatis penambang diberikan kepada para pekerja yang melakukan pekerjaan berupa 

galian. Para penambang itu sendiri pada umumnya melakukan usaha pertambangan 

yang meliputi penggalian.  

Penambangan pasir secara ilegal merupakan kegiatan menambang pasir yang 

dalam pekerjaannya tidak memiliki izin resmi, melakukan perdagangan dan peredaran 

hasil tambang pasir tanpa izin atau melakukan pertambangan baik penambangan 

hingga perdagangan dan perederan hasil tambang pasir yang tidak memiliki izin 

resmi. Selain itu, juga izin rekomendasi atau bentuk apapun yang diberikan kepada 

perseorangan, sekelompok orang atau  perusahaan / yayasan oleh instansi pemerintah 

diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikategorikan 

sebagai penambangan secara ilegal. 

 

  

                                                 
5
 Sutedi, Adrian, Hukum Perizinan,  Jakarta : Sinar Grafika, 2010, halaman 242 



F. DEFINISI OPERASIONAL 

Di dalam karya ilmiah penyusunan definisi operasional ini diperlukan karena 

sebagai alat pengambilan data mana yang cocok dan akan digunakan. Jadi, definisi 

operasional adalah suatu informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang 

menggunakan variabaeal yang sama. Dari informasi tersebut akan mengetahui bagaimana 

caranya atas variabel itu dilakukan. Dengan penelitian, dia dapat menentukan apakah 

prosedur pengukuran yang sama akan dilakukan atau diperlukan prosedur pengukuran 

yang baru.  

Dengan demikian, definisi operasional dapat diartikan sebagai ukuran dari pada 

suatu indikator variable untuk dijadikan pijakan guna membahas hipotesa yang akan 

dicari kebenarannya. Berdasarkan unit analisanya yang menjadi indikator variable dalam 

penelitian ini adalah : pemerintah, aparat, dan penambang pasir liar tersebut. Maka untuk 

mengukur keberhasilan variabel di atas ditentukan indikator-indikator sebagai berikut : 

1) Peranan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam penanggulangan penambangan pasir 

ilegal. 

a) Apa yang sedang dan telah dilakukan Pemkab untuk mengatasi masalah tersebut.   

b) Langkah-langkah yang ditempuh oleh Pemkab Kediri dalam penanggulangan 

pasir ilegal.  

c) Pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Pemkab dalam implementasi 

kebijakan penanggulangan penambang pasir ilegal.  

d) Implementasi kebijakakan.  

e) Bagaimana bentuk pengawasan dan hasil-hasilnya untuk penanggulangan 

penambangan pasir ilegal. 

2) Hambatan-hambatan dalam penanggulangan panambangan pasir ilegal. 

a) Ketersediaan dan keterbatasan sarana prasarana pengawasan dan pengendalian. 



b) Adanya celah kebijakan, terkait regulasi yang dikeluarkan dalam menangani 

penambangan illegal. 

c) Kurangnya pemahaman pelaku penambangan pasir ilegal terhadap praktek 

penambangan yang baik. 

 

G. METODE PENELITIAN 

Metode merupakan suatu ilmu mengenai metode dimana di dalamnya terkandung 

teknik serta cara-cara mulai penelitian direncanakan sampai dengan penulisannya. Dalam 

setiap penelitian metodologi memegang peranan yang sangat penting dalam rangka untuk 

menganalisa data dan pengumpulan data. Ada beberapa tahap dalam metodologi 

penelitian, yaitu : 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bermaksud untuk melukiskan atau memberi gambaran mengenai 

suatu fenomena atau pokok permasalahan yang timbul di lapangan tanpa mempersoalkan 

jalinan atau hubungan antar variabel. Sehingga, jika dilihat dari tujuan pengembangan 

teori, maka jenis penelitian ini arahnya lebih condong pada penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif biasanya mempunyai dua tujuan, yang pertama adalah untuk 

mengetahui perkembangan sarana fisik atau frekuensi terjadinya aspek suatu fenomena 

sosial tertentu, yang kedua adalah untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena 

sosial tertentu. 
6
  

 

2. Subyek Penelitian 
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Jika membicarakan tentang subyek penelitian sama halnya dengan membicarakan 

unit analisis, yaitu satuan tertentu yang diperhatikan sebagai sebuah obyek dalam sebuah 

penelitian. Sehingga, yang dimaksud dengan subyek penelitian adalah subyek yang dituju 

untuk diteliti peneliti. 

Terkait dengan kegiatan penambangan dan lingkungan, maka subyek penelitian 

yang di ambil adalah:  

a. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri 

- Kasat Pol PP, Bapak Agoeng Djoko R. SH. MM 

- Seksi Penegak Perda Bapak Drs. Wahyu Widodo 

b. Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi. 

- Ir. Edy Yuwono 

c. Camat Ngadiluwih. 

- Drs. Muslich Syaifudin 

d. Penambang pasir di kecamatan Ngadiluwih. 

- Pak Mujib 

- Pak Heru 

- Pak Indro 

- Pak Sony 

- Mas Fauzy 

e. Masyarakat setempat 5 orang. 

- Pak Harto 

- Pak Sahid 

- Bu Min 

- Bu Anik 

- Bu Titik 



 

3. Sumber Data 

Di dalam penelitian, penulis memerlukan data. Adapun data yang dipergunakan di 

dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber yang bukan merupakan 

hasil pengimpulan data dari orang lain. Dalam kaitannya dengan penelitian yang 

dilakukan di atas ini dapat melalui observasi dan mengadakan wawancara 

langsung dengan responden.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh berdasarkan penyelidikan orang 

lain atau data yang sudah ada, sehingga kita tinggal menggunakan data tersebut. 

Dalam penelitian ini, data sekunder yang dipergunakan adalah melalui 

dokumentasi seperti foto, buku, koran, internet dan lain-lain yang berkaitan 

dengan praktek penambangan pasir liar dan kebijakan untuk membenahi 

kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir liar di Kabupaten Kediri. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian yang bersifat ilmiah memerlukan suatu metode untuk memecahkan 

masalah penelitian yang dihadapi, serta untuk memahami obyek penelitian yang menjadi 

sasaran penelitian. Untuk memperoleh data yang akurat sesuai dengan masalah yang 

diteliti serta manunjang kelengkapan data yang tepat dan memadai. 

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini antara 

lain :  

a. Teknik Observasi 



Observasi dimaksudkan sebagai suatu teknik pengumpulan data dengan cara 

melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap objek penelitian. Dari metode obsevasi 

ini, data yang diperoleh adalah keadaan daerah, lingkungan kerja dan pelaksanaan riil 

kebijakan yang ada dii lapangan. Teknik observasi digunakan karena peneliti juga 

membutuhkan data-data yang lebih obyektif berdasarkan fakta lapangan dan bersifat 

umum. 

b. Teknik Wawancara 

Teknik ini paling banyak dipergunakan dalam tahap pengumpulan data. 

Melalui teknik wawancara, data yang menunjukkan gejala-gejala berkaitan dengan 

fokus perhatian penelitian ini dilacak melalui wawancara dengan informan. Untuk 

memperlancar pengumpulan data dengan teknik ini, dipergunakan perangkat 

pembantu berupa daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara. Dalam penelitian 

ini wawancara dilakukan pada instansi terkait, penambang liar, aparat, masyarakat. 

c. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya 

terdiri dari penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa itu dan tertulis dengan 

sengaja untuk menyimpan atau meneruskan keterangan mengenai peristiwa tersebut. 

Melalui dokumentasi ini diharapkan data-data yang ada dapat lebih dipertanggung-

jawabkan karena ada bukti yang konkrit. 

 

5. Teknik Analisis Data. 

Menurut Bogdan Taylor
7
 Mendefisinikan metode kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 
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Dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Miles dan Huberman adalah dengan prosedur: reduksi data (reduction 

data), penyajian data (display data), menarik kesimpulan atau verifikasi (drawing 

conclucing), dengan penjelasan sebagai berikut: 
8
 

1. Reduksi Data 

 Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, 

abstraksi dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan 

lapangan tertulis. Reduksi data terjadi secara kontinu melalui kehidupan suatu proyek 

yang diorientasikan secara kualitatif. Faktanya bahkan “sebelum” data secara aktual 

dikumpulkan, reduksi data antisipasi terjadi sebagaimana diputuskan oleh peneliti 

(sering tanpa kesadaran penuh) yang mana kerangka konseptual, situs, pertanyaan 

penelitian, pendekatan pengumpulan data untuk dipilih. Sebagaimana pengumpulan 

data berproses, terdapat beberapa episode selanjutnya dari reduksi data (membuat 

rangkuman, pengkodean, membuat tema-tema, membuat gugus-gugus, membuat 

pemisahan-pemisahan, menulis memo-memo). Dan reduksi/pentransformasian proses 

terus menerus setelah kerja lapangan, hingga laporan lengkap. 

 Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan 

bagian dari analisis. Pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi 

kode, untuk ditarik keluar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa 

pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data 

adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memfokuskan, membuang dan 

menuyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan 

diverifikasikan.  
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2. Penyajian Data 

 Penyajian data diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Sebagaimana 

halnya dengan reduksi data, penggunaan penyajian data tidaklah terpisah dari analisis, 

dalam merancang dan memutuskan jenis data yang digunakan atau dianalisis. Hal ini 

juga merupakan kegiatan reduksi data. 

 

3. Penarikan Kesimpulan 

 Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi data secara terus menerus 

sepanjang penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses 

pertumbuhan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data 

yang dikumpulkan, yaitu dengan mencari pola, tema, hubungan persamaan dan hal-

hal lain yang sering timbul dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang 

masih bersifat tentatif, akan tetapi dengan bertambahnya data melalui verifikasi secara 

terus-menerus, maka Akan diperoleh kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi 

selama penelitian berlangsung yang melibatkan interptretasi peneliti. 

Ketiga tahap ini,  reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan 

sebagai antar jalinan sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk 

paralel untuk menyusun domain umum yang disebut analisis. Ketiga tahap tersebut 

dapat digambarkan sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini, yamg mana ketiga 

jenis analisis dan aktifitas pengumpulan data itu sendiri membentuk suatu siklus 

interaktif. 

 


