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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Program penanggulangan kemiskinan di Indonesia mendapat kritik dari 

berbagai pihak dan memerlukan evaluasi terhadap perbaikan program. Kritik 

tersebut mulai dari perencanaan program yang bersifat top down, program yang 

tidak tepat sasaran, pelaksanaan program yang asal-asalan maupun pilihan model 

program yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat miskin itu 

sendiri serta besarnya biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil yang 

diharapkan. Berbagai upaya pemerintah tersebut sacara relatif sudah dapat 

menurunkan jumlah penduduk miskin, tetapi penurunan angka kemiskinan 

ternyata masih sangat rentan terhadap kondisi perkembangan ekonomi makro. 

Seperti halnya di Kabupaten Bangkalan yang masih belum mampu 

terbebas dari predikat Kabupaten Miskin. Tercatat masih terdapat sembilan desa 

yang tersebar di enam dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan. 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten setempat guna 

menghapus predikat desa miskin yang terus melekat di Kabupaten Bangkalan. 

Pada tahun 2009 tercatat sepuluh desa yang masuk kategori miskin, dan sekarang 

tinggal sembilan desa yang tersebar di enam kecamatan, salah satunya adalah  

Kecamatan Geger.1 

                                                             
1 Miftahol Umar-Tiurma, 9 Desa di Kabupaten Bangkalan Masih Miskin  
 http://www2.rri.co.id/index.php/component/content/article/44-index-berita-terbaru/1291-

sembilan-desa-di-bangkalan-masih-miskin. Diakses 07 February 2011 
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Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No 12 Tahun 2010 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan 

tahun 2005-2025 pasal 7 menyebutkan bahwa Kabupaten Bangkalan memiliki 

misi pembangunan untuk mewujudkan  pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan 

dan berkelanjutan. Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui 

bidang industri yang berbasis sumber daya alam,  perdagangan dan jasa ekonomi 

guna mencapai kesejahteraan masyarakat.2  

Pada tahun 2011 Kabupaten Bangkalan lebih mengedepankan program-

program yang bersinggungan dengan pengentasan kemiskinan. Salah satunya 

adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM). PNPM 

Madiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar 

dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis 

pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan 

pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan 

pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi 

masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.3 

Karena selama ini dalam pelaksanaan PNPM Mandiri di Kecamatan Geger 

Kabupaten Bangkalan tidak dapat dipungkiri masih terdapat kendala-kendala baik 

yang sifatnya teknis maupun non teknis seperti minimnya pengetahuan 

masyarakat, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Oleh 

karena itu, PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan 

masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sektor dan pemerintah 
                                                             
2 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2005-2025 
3 Tim Jatim, Belajar Bersama Menanggulangi Kemiskinan. KMW Propinsi Jawa Timur 
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daerah. Pelaksanaan PNPM Mandiri juga akan diprioritaskan pada desa-desa 

tertinggal. Dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat 

ke dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri, cakupan pembangunan diharapkan 

dapat diperluas hingga ke daerah-daerah miskin dan terisolir.  

Permasalahan kemiskinan di Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan 

yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan 

terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak 

berkelanjutan. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya 

penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Karena selama ini, 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kecamatan 

Geger belum maksimal dalam implementasi pengentasan kemiskinan. Melalui 

proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, 

terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuh kembangkan sehingga mereka 

bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan 

kemiskinan. Pendekatan rasional dalam mencapai tujuan program dengan 

memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang 

berbasis masyarakat dengan :4  

a. Kecamatan sebagai lokus program untuk mengharmonisasikan 
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program.  

b. Memposisikan masyarakat sebagai penentu/pengambil kebijakan dan 
pelaku utama pembangunan pada tingkat lokal.  

c. Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses 
pembangunan partisipatif.  

                                                             
4 Tim Pengendali PNPM Mandiri Jakarta. http://www.pnpm-
mandiri.org/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=81 
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d. Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan 
karakteristik sosial, budaya dan geografis. 

e. Melalui proses pemberdayaan yang terdiri dari atas pembelajaran, 
kemandirian dan keberlanjutan.  
 
Pelaksanaan PNPM di Kecamatan Geger diprioritaskan pada desa-desa 

tertinggal yang cenderung kemiskinan tidak bisa ditangani dengan baik. Alasan 

kondisi kemiskinan tersebut membuat kekawatiran tersendiri bagi Pemerintah 

Daerah Kabupaten Bangkalan, sehingga PNPM Mandiri dilakukan secara 

swakelola berdasarkan prinsip otonomi dan difasilitasi oleh perangkat 

pemerintahan yang dibantu oleh fasilitator atau konsultan.  

PNPM mandiri yang dilaksanakan di Kecamatan Geger terdapat dua jenis 

program yaitu program fisik dan pemberian dana bergulir. Pada tahun 2010 

dilaksanakan 2 tahap pelaksanaan yaitu tahap fisik berupa pembangunan 

fasilitas/sarana prasana umum yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat 

banyak. Perencanaan yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur penanganan 

PNPM Mandiri dimana dalam perencanaannya telah melalui beberapa tahap 

perencanaan yaitu penjaringan aspirasi, musyawarah melalui rembug warga dan 

persetujuan proposal yang diajukan oleh tiap desa di Kecamatan Geger. 

Secara teori, kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana sesorang 

tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan 

kelompok. Kemiskinan sering dihubungkan dengan keterbelakangan dan 

ketertinggalan, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau 

segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan secara umum yang 

berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini 

secara langsung nampak pengaruhnya terhadap kondisi masyarakat miskin. 
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Berdasarkan kompleksitas dan keragaman dari dimensi-dimensi kemiskinan, 

maka penyebab kemiskinan disuatu daerah dengan daerah lainnya bisa sangat 

berbeda, sehingga dalam upaya mengetahui akar-akar terjadinya kemiskinan, 

harus dilihat menurut karakteristik masing-masing.5 

Sesuai dengan permasalahan di atas, penelitian serupa juga dilakukan oleh 

Wahyudi, (2010) tentang Peran Badan Keswadayaan Masyarakat dalam 

Pelaksanaan Program PNPM Mandiri (Studi pada Kelurahan Mojolangu 

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang). Dari hasil penelitian diperoleh informasi 

bahwa peran Badan Keswadayaan Masyarakat dalam pelaksanaan Program 

PNPM Mandiri di Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 

dilaksanakan dua jenis program yaitu program fisik dan pemberian dana bergulir. 

dimana dalam perencanaannya telah melalui beberapa tahap perencanaan yaitu 

penjaringan aspirasi, musyawarah pengembangan kelurahan di kelurahan 

Mojolangu melalui rembug warga dan persetujuan proposal yang diajukan oleh 

tiap RW dengan memperhatikan kondisi yang betul-betul mendesak untuk dibantu 

dengan jalan evaluasi pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya.6 

Peneliti lainnya adalah Tino Ratno Timur, (2011) tentang partisipasi 

masyarakat dalam program PNPM Mandiri di Pedesaan (Studi Kasus di Desa 

Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri). Dari hasil penelitian 

diperoleh informasi bahwa partisipasi masyarakat desa terhadap program PNPM 

Mandiri di Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri sangat 
                                                             
5 Suparlan, Parsudi, 1984. Masalah Lapangan kerja Bagi Penduduk Berpenghasilan Rendah. 

PLPIIS, FIS UI Jakarta. Hlm; 12 
6 Wahyudi, 2010. Peran Badan Keswadayaan Masyarakat dalam Pelaksanaan Program PNPM 

Mandiri (Studi pada Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang). Skripsi 
tidak dipublikasikan 
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antusias & aktif. Hal ini terbukti dengan tersusunnya kepengurusan BKM 

Makmur Sentosa sebagai wadah yang menangani pelaksanaan PNPM di desa 

Branggahan. Tersusunnya Program Penanggulangan Kemiskinan sebagai alat/arah 

& tujuan daripada PNPM Mandiri. Terealisirnya program penanggulangan 

kemiskinan baik bidang sosial, ekonomi & kegiatan fisik sebagai realisasi 

program PNPM di Desa Branggahan. Dalam pelaksanaannya dilakukan melalui 

rembuk warga dan perlu ada peningkatan sosialisasi mengenai PNPM Mandiri 

ini.7 

Hasbullah Fajariyadi, (2010) tentang modal sosial dalam pelaksanaan 

program penanggulangan kemiskinan (Studi tentang Implementasi PNPM 

Mandiri di Kelurahan Dalpenang Kota Sampang Madura). Dari hasil penelitian 

diperoleh informasi bahwa bentuk modal sosial di Kelurahan Dalpenang adalah 

semangat gotong royong dan pola perkorbanan menghibahkan apa yang di miliki, 

Ada toleransi yang sangat tinggi dari masyarakat miskin dan sekitarnya. Selama 

ini modal sosial di Kelurahan Dalpenang terlihat pada sumbangan tenaga pikiran, 

jaringan antara petugas, kerjasama, toleransi, dan bekerjasama untuk mewujudkan 

apa yang diharapkan masyarakat Dalpenang, khususnya masalah pemberdayaan 

masyarakat. Selain itu bentuk modal sosial pada masyarakat Dalpenang adalah 

berkerja sama dari bantuan langsung masyarakat (BLM) yang banyak menarik 

partisipasi mereka di dalam program tersebut, yang kemudian diberikan 

                                                             
7 Tino Ratno Timur, 2011. partisipasi masyarakat dalam program PNPM Mandiri di Pedesaan 

(Studi Kasus di Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri). Skripsi tidak 
dipublikasikan 
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pengarahan terhadap masyarakat agar bisa bermafaat bagi masyarakat miskin, dan 

dibentuknya adalah pembangunan fisik dan program simpan pinjam.8 

Dari berbagai penelitian yang dilakukan mengenai PNPM Mandiri, maka 

dapat disimpulkan, bahwa PNPM Mandiri lebih fokus pada program 

pembangunan infrastruktur dan pemberian dana bergulir kepada masyarakat 

sebagai bentuk program penanggulangan kemiskinan baik bidang sosial, ekonomi 

& kegiatan fisik sebagai realisasi program PNPM Mandiri. Namun dalam 

pelaksanaan program PNPM Mandiri tidak lepas dari berbagai kendala, baik SDM 

maupun pelaksanaan pembangunan sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Oleh 

karena itu ada persoalan penting yang membutuhkan penelitian lebih lanjut 

mengenai  PNPM Mandiri dalam pengentasan kemiskinan. 

Begitu pentingnya masalah pengentasan kemiskinan melalui PNPM ini, 

sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang Implementasi Kebijakan 

Pemerintah Daerah dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. 

B. Rumusan Maslah 

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan dalam pengentasan kemiskinan 

melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) di 

Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan? 

2. Hambatan apakah yang ditemui Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan 

pengentasan kemiskinan melalui PNPM di Kecamatan Geger Kabupaten 

Bangkalan? 
                                                             
8 Hasbullah Fajariyadi, 2010. modal sosial dalam pelaksanaan program penanggulangan 

kemiskinan (Studi tentang Implementasi PNPM Mandiri di Kelurahan Dalpenang Kota Sampang 
Madura). Skripsi tidak dipublikasikan 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan dalam pengentasan kemiskinan 

melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) di 

Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat Pemerintah Daerah dalam 

pelaksanaan pengentasan kemiskinan melalui PNPM di Kecamatan Geger. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat menambah referensi 

dalam bentuk informasi dan pengetahuan, terutama bagi mereka yang 

tertarik terhadap permasalahan program pengentasa kemiskinan sebagai 

upaya peningkatan ilmu pemerintahan. 

2. Secara Praktis 

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dan kontribusi bagi Kecamatan Geger tentang langkah-langkah strategis 

dalam  mengimplementasikan program PNPM Mandiri yang lebih baik. 

E. Definisi Konseptual 

1. Implementasi Kebijakan sebagai “suatu tindakan yang dilakukan baik oleh 

individu atau kelompok, baik swasta maupun pemerintah yang diarahkan 

pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”.9 Jadi 

implementasi merupakan proses memahami yang senyatanya terjadi 

sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yakni berupa 

                                                             
9 Sholichin Abdul, Wahab S. 2005. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi 
Kebijaksanaan Negara. Edisi 2, cetakan 5. Bumi Aksara. Jakarta. Hlm: 2 
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kejadian atau kegiatan yang timbul sesudah disahkannya aturan tersebut, 

baik dalam usaha pengadministrasian maupun untuk menimbulkan dampak 

atau akibat nyata pada masyarakat. Van Meter dan Horn (1975) 

merumuskan bahwa proses implementasi kebijakan adalah sebagai “suatu 

tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau kelompok, baik swasta 

maupun pemerintah yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah 

digariskan dalam kebijakan”.10 

2. Peran Pemerintah Daerah sebagai pembuat rekomendasi-rekomendasi 

kebijakan atas rangkaian kegiatan atau tindakan di daerah yang teratur yang 

memegang fungsi tertentu, sehingga dapat memiliki manfaat utama atau 

fungsi yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, khususnya mengenai 

pelaksanaan kebijakan PNPM Mandiri. Pemerintah Daerah memiliki hak 

dan kewajiban tugas dan fungsi yang harus dilakukan untuk mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat.11 

3. Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standart tingkat hidup yang 

rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau 

segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan secara umum 

yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Berdasar perhitungan tahun 

2010, standar kemiskinan adalah sebesar Rp 211.000 yang digunakan untuk 

pemenuhan makanan sebesar Rp155.615/ bulan dan non makanan Rp 

56.000/ bulan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung nampak 

                                                             
10 Ibid 
11 UU Otonomi Daerah  No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 2 
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pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan, kehidupan moral, rasa harga diri 

dan pengangguran dari masyarakat miskin.12 

4. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah 

program penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, 

mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan 

evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran dan 

kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat dapat 

ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan 

sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan.13 

F. Definisi Operasional 

Definisi Operasional merupakan suatu unsur yang memberitahukan 

bagaimana cara mengetahui suatu variabel. Untuk menilai variabel dapat dilihat 

melalui indikasi dengan indikator yang ada. Terkait dalam hal ini maka indikator 

implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengentasan kemiskinan 

melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) di 

Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan melalui beberapa tahapan: 

1. Strategi implementasi kebijakan dalam pengentasan kemiskinan melalui 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) di 

Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, meliputi: 

a. Komunikasi dalam pelaksanaan program PNPM  

b. Sumber Daya Manusia untuk mendukung pelaksanaan PNPM 

                                                             
12 Suparlan, Parsudi, 1984. Masalah Lapangan kerja Bagi Penduduk Berpenghasilan Rendah. 

PLPIIS, FIS UI Jakarta. Hlm; 12 
13 Tim Pengendali PNPM Mandiri Jakarta. http://www.pnpm-

mandiri.org/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=81 



11 
 

 
 

c. Sikap masyarakat terhadap kegiatan PNPM 

d. Struktur kepengurusan PNPM 

2. Hambatan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan 

melalui PNPM di Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, meliputi: 

a. Pengetahuan masyarakat tentang PNPM Mandiri 

b.Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan 

berkaitan dengan PNPM Mandiri 

c.  Monitoring program PNPM Mandiri oleh pengurus 

G. Metode Penelitian 

 Metode secara umum berisi cara atau langkah-langkah praktis yang 

ditempuh oleh peneliti untuk mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri. Pada 

bagian ini dipaparkan jenis penelitian, lokasi penelitian subyek penelitian sumber 

data teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

1) Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang berusaha memberikan 

gambaran sekaligus menerangkan fenomena-fenomena yang ada sebagai prosedur 

pemecahan masalah yang diselidiki dari keadaan yang ada di masyarakat pada 

saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya. 

Berkaitan dengan judul penelitian, yang termasuk dalam gejala-gejala 

sosial yang ada bersifat deskriptif, maka penelitian ini akan mendeskripsikan 

mengenai implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengentasan 
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kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 

(PNPM) di Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. 

2) Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini akan dilaksanakan Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. 

Pemilihan lokasi objek penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa di 

Kecamatan Geger masih belum mampu terbebas dari predikat Kabupaten Miskin. 

Tercatat masih terdapat sembilan desa yang tersebar di enam dari 18 kecamatan 

yang ada di Kabupaten Bangkalan dan salah satunya adalah Kecamatan Geger. 

3) Subjek Penelitian 

Subjek merupakan sumber data dalam suatu penelitian. Dalam hal ini yang 

menjadi sumber data adalah pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) di Kecamatan 

Geger Kabupaten Bangkalan yaitu: 

1. Kepala/Sekretaris Kecamatan Geger  

2. Kepala/Sekretaris desa,  

3. Seksi Perekonomian dan Pembangunan di Kecamatan Geger  

4. Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat di Kecamatan Geger  

5. LSM (PKK, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

Desa) 

6. Pengurus Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 

7. Masyarakat/Tokoh-tokoh masyarakat.   

8. LPMK 
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4) Jenis Data 

a. Data Primer 

Sumber data Primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari 

narasumber penelitian. Dalam hal ini sumber datanya adalah orang-orang 

yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data atau 

informan yang dapat memberikan sejumlah informasi yang dibutuhkan 

sebagai data penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. 

Dalam memperoleh data primer, penulis sengaja menentukan orang-orang 

yang memberikan informasi dan dengan pertimbangan narasumber yang 

dipilih tersebut berkualitas dalam memberikan informasi yang dibutuhkan. 

Data primer juga bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan data sekunder. 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, 

Buletin-buletin, data dari dokumen, informasi lain, serta laporan yang terkait 

dengan permasalahan dalam penelitian ini. 

5) Teknik Pengumpulan Data 

a. Teknik Interview (wawancara) 

Metode interview (wawancara) adalah suatu cara untuk mendapatkan data 

dengan mengandalkan hubungan secara lisan atau tanya jawab yang tidak 

beraturan. Interview dalam mengumpulkan data ini bertujuan untuk 

mengumpulkan keterangan yang dikumpulkan melalui sumber data yang 

tersedia, yang dapat diartikan tanyajawab lisan antara dua orang atau lebih 

seeara langsung, Dalam, kaitannya dengan teknik wawancara adalah 
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percakapan secara maksud tertentu antara dua orang atau lebih yaitu 

pewawancara mengajukan pertanyaan yang diwawancarai akan memberikan 

jawaban atas pertanyaan tersebut secara detail menurutnya. Jenis wawancara 

yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

wawancara tidak terstruktur dengan menggunakan instrumen wawancara. 

b. Teknik Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengunakan kegiatan 

pengamatan, tanya jawab/wawancara dan pencatatan secara sistematis yang 

langsung terhadap gejala-gejala dan peristiwa yang di teliti. Data yang 

diperoleh adalah dari metode observasi data tentang fasilitas-fasilitas dan 

dokumentasi tentang pelaksanaan terkait dengan PNPM Mandiri. 

c. Teknik Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data melalui arsip, buku-

buku, buletin, pendapat/delik, teori dan lain-lain yang berhubungan dengan 

masalah penelitian yang diambil. Data yang di dapat dari hasil penelitian 

melalui dokumen ini adalah data pelengkap dan cara pencatatan dan 

pengutipan dan dokumen-dokumen, arsip, buletin dan sumber-sumber lainnya 

untuk melengkapi data yang diperoleh langsung dari responden. 

6) Teknik Analisis Data 
 

Dalam rangka mencapai hasil penelitian, digunakan pendekatan analisis 

kualitatif. Analisis data merupakan tahap yang sangat menentukan dalam 

keseluruhan proses penelitian. Analisis data menyangkut kekuatan analisis dan 

kemampuan mendeskripsikan situasi dan konsepsi yang merupakan bagian dari 
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penelitian. Dengan melakukan analisa data dapat memberikan ati dari makna yang 

berguna dalam memecahkan permasalahan.14 

Teknik analisis data adalah proses mengatur urutan data, pengorganisasian ke 

dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan 

tema yang dirumuskan. Data yang terkumpul terdiri dari catatan lapangan, 

interview, gambar, foto dan dokumen berupa laporan, biografi, artikel, kemudian 

direduksi dan diolah untuk memperoleh kesimpulan informasi tersebut. Proses 

analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai 

sumber yang kemudian dilakukan reduksi data (menformulasikan teori ke dalam 

seperangkat konsep) yang dilakukan dengan membuat rangkuman inti dalam 

penelitian tersebut. Dalam penelitian ini data dianalisis secara normatif melalui 

studi literatur dan hasil analisis bersifat kualitatif dalam bentuk deskripsi. 15 

Proses analisis dilakukan sejak proses pencarian data dimulai sampai 

akhirnya dirasa telah cukup pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif, 

dimana peneliti mencari dan menganalisa data tanpa harus menunggu sampai 

seluruh data terkumpul. Jadi proses analisa data dilakukan sejak mengumpulkan 

data maupun setelah selesai mengumpulkan data yang diperoleh dengan analisa 

deskriptif kualitatif. Di samping itu, untuk menambah bobot validitas dan 

otentisitas sumber data, peneliti akan menggunakan strategi internal, yakni; (a) 

melakukan kritik ekstern untuk menentukan otentisitas sumber data, (2) 

melakukan kritik intern untuk menentukan kredibilitas informasi yang 

dikemukakan oleh sumber tersebut.  
                                                             
14 Lexey, Moleong. 2002 Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung.: Remaja Rosdakaria. Hlm: 

15 
15Ibid:16 



16 
 

 
 

Sebelum analisis data dilakukan, maka data yang sedang dan telah 

dikumpulkan terlebih dahulu disajikan dalam bentuk seperti yang disarankan 

Lincoln dan Guba.  yaitu data dalam penelitian kualitatif disajikan dalam bahasa 

yang tidak formal, dalam susunan kalimat sehari-hari dan pilihan kata atau konsep 

asli responden, cukup rinci serta tanpa ada interpretasi dan evaluasi dari peneliti.  

Selanjutnya, proses analisis data baik ketika mengumpulkan data maupun setelah 

selesai pengumpulan dimulai dengan16: 

1. Data yang telah terkumpul dari berbagai sumber melalui observasi, 

wawancara,  studi dokumen dan sebagainya, dibaca dan ditelaah dengan 

seksama untuk dijadikan acuhan berfikir serta mencari solusi yang tepat, 

dan penelitian lebih lanjut diharapkan menghasilkan hasil data yang valid. 

2. Data yang telah terkumpul, direduksi sehingga tersusun secara sistematis, 

akan lebih nampak pokok-pokok terpenting menjadi fokus penelitian, guna 

memberikan gambaran yang lebih tajam terhadap fenomena  yang diteliti. 

3. Data yang direduksi, di susun dalam satuan-satuan yang berfungsi untuk 

menentukan atau mendefinisikan kategori dari satuan yang telah 

dikategorikan akan diberikan kode-kode tertentu untuk memudahkan 

pengendalian data dan  penggunaannya setiap saat, sehingga penggalian 

data dapat dijadikan pijakan untuk mempermuda penelitian. 

 
 

 

                                                             
16 Faisal, Sanapiah. 1990. Metodologi Penelitian Kualitatif, Hakekat Beserta Karakteristik dan 

Variasi. Malang : Universitas Negeri Malang. Hlm;31 

 


