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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam kajian ilmu pemerintahan ada beberapa permasalahan yang 

menjadi pusat perhatian dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan di 

Indonesia yang baik. Salah satunya adalah aspek kepemimpinan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada Kepemimpinan 

Lokal/pemimpin informal (pemimpin adat). Bukan hal yang tabu lagi untuk 

saat ini, bahwasanya pemimpin adat mempunyai intervensi dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintah, khususnya didaerah. Sesuai dengan sistem 

Desentralisasi di Indonesia, sehingga kewenangan pemerintah daerah untuk 

mengatur daerahnya sendiri menjadi peluang terciptanya peran pemimpin adat  

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Indonesia 

memang kaya akan potensi kebudayaan, termasuk adat – istiadat yang 

beranekaragam membuat daya tarik untuk mengenal kebudayaan yang 

mempengaruhi sistem pemerintahan, khususnya pemimpin adat. Jika kita 

mengkaji secara historis, negara ini memang terbentuk dari beberapa sistem 

kebudayaan yang berbeda-beda, esensinya bahwasanya Indonesia adalah 

transformasi negara-negara dalam konteks kebudayaan. Terlepas sebagai 

negara kesatuan yang sampai saat ini kita mengakuinya secara Pancasila dan 

Undang- undang Dasar 1945. 
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”Kepemimpinan merupakan hasil organisasi sosial yang telah terbentuk 

atau sebagai hasil dinamika interaksi sosial. Sejak awal terbentuknya suatu 

kelompok sosial (social group), seseorang atau beberapa orang di antara 

warga-warganya melakukan peranan yang lebih aktif daripada  rekan-

rekannya, sehingga orang tadi atau beberapa orang tampak lebih menonjol 

dari lain-lainnya, Itulah asal mula timbulnya kepemimpinan”
1
, yang 

kebanyakan timbul dan berkembang dalam struktur sosial yang kurang stabil. 

Munculnya seorang pemimpin merupakan hasil dari suatu proses dinamis yang 

sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kelompok. Apabila pada saat tersebut 

muncul seorang pemimpin, maka kemungkinan besar kelompok-kelompok 

tersebut akan mengalami suatu disintegrasi. Tidak munculnya pemimpin tadi 

adalah mungkin karena seorang individu yang diharapkan akan menjadi 

pimpinan, ternyata tidak berhasil membuka jalan bagi kelompok untuk 

mencapai tujuannya dan dengan begitu kebutuhan warga tidak terpenuhi. 

George R. Terry mengatakan bahwa kepemimpinan adalah bentuk 

mempengaruhi orang lain agar dapat diarahkan untuk mencapai tujuan 

organisasi/institusi
2
. Bahkan tujuan tersebut tidak hanya tujuan organisasi 

tetapi juga tujuan individu, Sehingga orang lain bertingkah laku sebagaimana 

dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Kadang-kadang kepemimpinan 

dibedakan antara kepemimpinan sebagai kedudukan dan kepemimpinan 

sebagai suatu proses sosial. Sebagai kedudukan, kepemimpinan merupakan 

                                                             
1 Mochamad Ali Mauludin. Dalam jurnal Tinjauan Sosiologi Pedesaan Dalam Prespektif Struktur 

Dan Organisasi Sosial Atas Kepemimpinan Tokoh Dan Panutan Masyarakat Minangkabau, 

Universitas Pedjajaran Bandung, 2010, hal 1. 
2 Mochamad Ali Mauludin. Ibid, hal 4. 
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suatu kompleks dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dimiliki 

oleh seseorang atau suatu badan (Kelompok). Sebagai suatu proses sosial, 

kepemimpinan meliputi segala tindakan yang dilakukan seseorang atau suatu 

badan yang menyebabkan gerak dari warga masyarakat. Kepemimpinan yang 

ada bersifat resmi (formal leadership) yaitu kepemimpinan yang tersimpul di 

dalam suatu jabatan. Ada pula kepemimpinan karena pengakuan masyarakat 

akan kemampuan seseorang untuk menjalankan kepemimpinan atau dikenal 

dengan pemimpin informal (informal leadership). 

Suatu perbedaan yang mencolok antara kepemimpinan yang resmi 

(formal leadership) dan tidak resmi (informal leadership) adalah 

kepemimpinan yang resmi di dalam pelaksanaannya selalu harus berada di atas 

landasan-landasan atau peraturan-peraturan resmi, sehingga dengan demikian  

daya cakupannya agak terbatas. Kepemimpinan yang tidak resmi mempunyai 

ruang lingkup tanpa batas-batas resmi, karena kepemimpinan demikian 

didasarkan atas pengakuan dan kepercayaan masyarakat. Ukuran benar-

tidaknya kepemimpinan tidak resmi terletak pada tujuan dan hasil pelaksanaan 

kepemimpinan tersebut, menguntungkan atau merugikan masyarakat. 

Walaupun seorang pemimpin (yakni yang melaksanakan kepemimpinan) yang 

resmi tidak boleh menyimpang dari peraturan-peraturan resmi yang menjadi 

landasannya, akan tetapi dapat melakukan kebijaksanaan yang dapat 

memancarkan kemampuan mereka sebagai pemimpin. Misalnya, kebijaksanaan 

tersebut dapat diwujudkan di dalam memilih waktu untuk melaksanakan 
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peraturan-peraturan atau memilih orang-orang yang langsung berhubungan 

dengan masyarakat untuk melaksanakan  peraturan dan seterusnya.  

Ende merupakan sebuah kabupaten yang berada di propinsi Nusa 

Tenggara Timur  dan berada dalam kawasan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Seperti daerah-daerah di Indonesia lainnya, masyarakat Ende kaya 

akan budaya dan tradisi yang menghiasi kehidupan masyarakat setempat. 

Kabupaten Ende memiliki dua sistem adat yang  mewarnai kehidupan , yaitu 

Suku Ende dan Suku Lio. Secara tradisi, bahasa, dan kebiasaan kedua 

masyarakat sangat berbeda. Dalam masyarakat Ende dan Lio,  terdapat banyak  

praktek budaya dan adat istiadat yang dipegang teguh oleh  seluruh “anak kalo 

fai walu”  (sebutan bagi masyarakat/Penggarap) dibawah kepempinan para 

pemimpin adat yakni Mosalaki, selain karena memiliki kekuatan magis, juga 

karena merupakan warisan turun temurun serta memiliki kekuatan mengikat. 

Secara adat, Mosalaki sangat berpengaruh dalam pembuatan keputusan dan 

hukum adat setempat, sehingga Mosalaki sangat dihormati oleh masyarakat-

masyarakat daerah setempat. Akhir-akhir ini  dengan kekuatan yang dimiliki 

dengan basis masyarakat adat yang sangat patuh terhadap Mosalaki, Beliau 

menjadi sosok yang sangat berpengaruh dalam pemerintahan dan 

pembangunan di Kabupaten Ende. Intervensi-intervensi yang dilakukanpun 

secara empiris mempengaruhi keputusan dan kebijakan Pemerintah daerah 

setempat. Alhasil, tidak sedikit Mosalaki- Mosalaki yang terlibat dan terjun 

didalam dunia pemerintahan dalam usaha pembangunan kesejahteraan 

masyarakat di Kabupaten Ende.  
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Berperan sebagai pemangku adat dan menjadi pemimpin lokal 

menjadikan Mosalaki sebagai ikon masyarakat Kabupaten Ende, karena disatu 

sisi, masyarakat Kabupaten Ende sangat patuh terhadap adat-istiadat, sehingga 

apa yang menjadi keputusan dan kebijakan Mosalaki itulah yang harus 

dijalankan. Kebudayaan yang membawa masyarakat menjadi monoton dalam 

hal cara berpikir karena terikat dengan sistem kebudayaan dan kepercayaan 

masyarakat akan sosok pemimpin adat (Mosalaki) yang kini merebahkan 

sayapnya dalam proses penyelenggaraaan pemerintahan.  Boleh dikatakan 

bahwa disini tidak  ada demokrasi karena kekuasaan terpusat akan sistem 

kebudayaan yang dipimpin oleh Mosalaki, itu merupakan salah satu dampak 

negatif dari kepemimpinan adat. Disatu sisi, Mosalaki merupakan figur atau 

tokoh yang sangat dihormati, sehingga intervensi beliau dalam 

penyelenggaraan  pemerintahanpun dapat berdampak positif seperti 

menjadikan tata pemerintahan secara normatif yang memberikan nilai-nilai 

positif dalam wacana sistem kebudayaan yang ada di Kabupaten Ende. 

Berbagai kebijakan pemerintah telah mensyaratkan adat  tetap diakui. 

Legitimasi terhadap keberadaan adat istiadat kemudian ditetapkan dalam 

ketentuan formal, sebenarnya berangkat dari pandangan atau perspektif 

tertentu. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya 

Masyarakat, merupakan hasil  dari suatu  cara pandang, sehingga perlu 

dilestarikan dan dikembangkan. Dasar pertimbangan adalah "bahwa adat 

istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat merupakan salah satu modal 
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sosial yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan 

sehingga perlu dilakukan upaya pelestarian dan pengembangan sesuai dengan 

karakteristik dari masyarakat adat"
3
. Mosalaki juga terlibat dalam 

pembangunan daerah. Mosalaki memiliki peran yang sentral dalam 

pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ende. Konflik yang selama ini terjadi 

di Kabupaten Ende terkait pelaksanaan pembangunan merupakan akibat tidak 

dilibatkannya mosalaki dalam rencana pembangunan. Mosalaki dan hukum 

adat kita perlukan dalam pembangunan sepanjang itu tidak bertentangan 

dengan kepentingan umum. Sehingga partisipasi setiap lapisan secara 

kolaboratif dapat mensukseskan pembangunan dalam mensejahterakan 

masyarakat Kabupaten Ende.  

Pada kawasan yang masyarakatanya masih memiliki kerentanan sosial 

karena masih tertinggal dan memiliki keterikatan kultur yang tegas, harus 

dilakukan analisis dampak sosial sebelum melakukan kegiatan proyek. 

Pemerintah harus memiliki peta wilayah adat secara rinci dengan potensi-

potensi budayanya guna menjadi acuan perencanaan pembangunan dan 

referensi bagi semua pelaku kepentingan dalam proses pemerintahan dan 

pembangunan di daerah. Mosalaki menjadi pusat kajian yang tepat untuk 

membahas peran kepemimpinan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan 

dan pembangunan di daerah, sehingga memberikan kontribusi dalam 

mewujudkan masyarakat Kabupaten Ende yang sejahtera dan dapat menjadikan 

tolak ukur pengembangan daerah yang menjadi agenda besar dalam 

                                                             
3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan 

Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat. 
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keberhasilan Desentralisasi yang diatur dalam Undang-undang  Nomor 32 

Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, peneliti mengangkat 

judul tentang Kepemimpinan Lokal Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 

Dan Pembangunan Di Daerah (Studi Peran Pemimpin Adat “Mosalaki” Di 

Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur). 

 

B. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang diatas penulis mencoba melakukan penelitian untuk 

mengetahui dan memahami peran kepemimpinan lokal (Mosalaki) dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Maka dapat 

dirumuskan masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimana implikasi Mosalaki sebagai pemimpin informal dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Ende? 

2. Bagaimana peran Mosalaki dan kelembagaan adat (Budaya) di Kabupaten 

Ende dalam pembangunan daerah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui implikasi  Mosalaki sebagai pemimpin informal dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Ende; 

2. Untuk mengetahui peran Mosalaki dan kelembagaan adat (Budaya) di 

Kabupaten Ende dalam pembangunan daerah. 
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D. Manfaat  Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan keilmuan baik dari aspek Akademis maupun Praktis, 

diantaranya: 

1. Secara Akademis : 

Penelitian ini berkaitan dengan penulisan skripsi sehingga penelitian ini 

dapat memberi acuan kepada semua pihak  yang berkepentingan. 

2. Secara Praktis : 

Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada kepemimpinan lokal 

(pemimpin adat) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

daerah di Kabupaten Ende untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

 

E. Definisi Konseptual  

1. Kepemimpinan lokal : 

Menjadi fokus sebagai pemegang kekuasaan kepemimpinan secara 

informal, pemimpin harus menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan.  

“Leadership as a combination of treets which enables an individual to 

viduce others to accomplish a given task”  (kepemimpinan sebagai 

kombinasi perangai-perangai yang memungkinkan seseorang mampu 

mendorong orang-orang lain untuk menghasilkan tugas-tugas tertentu)
4
. 

Pemimpin menjadi aktor penting dalam menjalankan tugas-tugas untuk bisa 

mewujudkan kesejahteraan bersama pengikut (masyarakat) nya. Max Weber 

                                                             
4 Firman Chan. Diktat Kepemimpinan Pemerintahan, Departemen Dalam Negeri (STPDN), 

Bandung, 2002, hal 4.  
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membuat klasifikasi mengenai kekuasaan atas dasar tuntutan keabsahannnya 

(authority). Dia membedakannya dalam tiga jenis kekuasaan yaitu: 

Kekuasaan tradisional, kekuasaan rasional, dan kekuasaan kharismatik. Dan 

pola kekuasaan Mosalaki merupakan pola kekuasaan yang kharismatik dan 

Tradisional sebagai pemimpin informal yang menjalankan tugas sebagai 

pemimpin
5
. 

2. Penyelenggaraan pemerintah daerah: 

Penyelenggaraan pemerintahan dalam era Desentralisasi memberikan 

corak implikasi pemerintahan daerah dalam menjalankan sistem 

pemerintahannya. Gustav dan Stewart mengidentifikasikan Tiga makna 

berbeda dari “Otonomi Daerah” dalam menganalisis kasus Indonesia. 

Ketiga makna tersebut sebagai berikut
6
: 

a. Dekonsentrasi, dimana pemerintah pusat menempatkan para pegawainya 

dilevel pemerintah daerah; 

b. Delegation (pendelegasian), dimana pemerintah pusat secara bersyarat 

mendelegasikan kekuasaannya kepada pemerintah daerah namun dengan 

tetap memiliki kesanggupan untuk mengambil kekuasaan itu kembali dan 

secara keseluruhan tetap memiliki dominasi kekuasaan atas pemerintah 

daerah; 

c. Devolution, dimana pemerintah pusat secara aktual  menyerahkan 

kekuasaannya kepada pemerintah daerah. 

                                                             
5 Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal  

280-287. 
6 M.Mas’ud Said. Arah Baru Otonomi Daerah Di Indonesia, UMM Press, Malang 2008, hal 6. 
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Menurut asas-asas otonomi daerah diatas mengacu pada dua bagian dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu: 

1) Kebijakan publik (public policy) yang meliputi tahap formulasi, 

implementasi, dan evaluasi. 

2) Pelayanan publik (public services) dalam meningkatkan pelayanan 

prima kepada masyarakat. 

3. Pembangunan daerah: 

Secara metodelogis aspek-aspek penting yang tersurat dan tersirat 

dalam pembangunan nasional Indonesia setidak-tidaknya memiliki ideologi 

pembangunan (pancasila), hakekat pembangunan (pembangunan manusia 

Indonesia  seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia 

seutuhnya) dan strategi pembangunan (trilogi  pembangunan : stabilitas 

politik, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan sosial
7
.  

Pembangunan adalah suatu proses kegiatan masyarakat atas prakata 

sendiri atau pemerintah dalam memperbaiki kondisi ekonomi sosial dan 

budaya berbagai komunitas, mengintrogasikan berbagai komunitas ke dalam 

kehidupan bangsa, menciptakan kemampuan memajukan bangsa secara 

terpadu. Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana 

untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu 

kemampuan yang handal dan profesional dalam : 

a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat; 

b. Mengelola sumber daya ekonomi daerah. 

                                                             
7 Agus Suryono. Dimensi –Dimensi Prima Teori Pembangunan, UB press, Malang, 2010, hal 64. 
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Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan 

masyarakat di seluruh daerah sehingga: 

a. Tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk 

menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju,dan tenteram; 

b. Memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan 

harkat, martabat, dan harga diri. 

 

F. Definisi Operasional  

Definisi operasional pada penelitian ini meliputi : 

1. Mosalaki sebagai pemimpin adat di Kabupaten Ende; 

2. Motivasi Mosalaki sebagai pemimpin informal menjadi pemimpin formal; 

3. Implikasi Mosalaki dalam proses pembuatan kebijakan publik; 

4. Implikasi Mosalaki dalam proses pelayanan publik; 

5. Mosalaki sebagai intermediator antara masyarakat dan pemerintah daerah; 

6. Sistem dan pola Mosalaki dalam kontrol sosial dan politik; 

7. Fenomena kemiskinan dan penuntasan kemiskinan oleh kelembagaan adat; 

8. Eksistensi adat dalam lingkaran liberalisasi pembangunan. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian : 

Jenis penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif (descriptive research) bertujuan 
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memberikan gambaran mengenai situasi, setting sosial, maupun hubungan-

hubungan dalam detil-detil spesifik
8
. 

2. Lokasi Penelitian: 

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Ende- Flores- Propinsi 

Nusa Tenggara Timur. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan 

penelitian ini berkaitan dengan peran pemimpin adat (Mosalaki) yang 

berada di Kabupaten Ende dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan di Kabupaten Ende. Sehingga penelitian diwilayah ini dapat 

diharapkan mewakili Kepemimpinan Lokal dalam penyelenggaraan 

pemerintah dan pembangunan di daerah.  

3. Subjek penelitian:  

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. 

Jika kita bicara tentang subjek penelitian, sebetulnya kita berbicara tentang 

unit analisis, yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran 

peneliti. Dalam penelitian ini subjek penelitian yang dimaksud adalah 

sebagai berikut: 

a. Elite struktural pemerintah daerah Kabupaten Ende yang terderi dari: 

1) Drs. Don Bosco M. Wangge, M.Si (Bupati Kabupaten Ende); 

2)  Ir. Marselinus Y. W. Petu (Ketua DPRD Kabupaten Ende); 

3)  Pius sai (Kepala Desa Watukamba); 

4)  Tarsius D. Kea (Sekertaris Desa Watukamba). 

                                                             
8 Saptono dan Bambang Suteng Sulasmono. Sosiologi,  PT. Phibeta Aneka Gama, Jakarta, 2004,  

hal 107. 
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b. Pemimpin Adat (Mosalaki) di Kabupaten Ende yang terdiri atas 

perwakilan persekutuan adat yang berada di Ende dan persekutuan 

adat yang berada di Lio : 

1) Don Bosko Wajo (Mosalaki Ria Bewa persekutuan adat onokoze); 

2) Romandus Nato (Tokoh Mosalaki di persekutuan adat Watukamba) 

c. Masyarakat sipil di Kabupaten Ende yang terdiri dari : 

1) Eman Pata Dede (Budayawan); 

2) Muhammad Jainudin (Penggarap/Akademisi). 

4. Sumber Data : 

a. Data Primer  

Data primer dalam penelitian ini diperoleh  dari informan 

khususnya informan yang memahami tentang peran pemimpin adat 

“Mosalaki” dalam penyelenggaraan  pemerintahan dan Pembangunan di 

Kabupaten Ende.Data primer dalam ini seperti elite pemerintah, 

mosalaki, masyarakat, akademisi, sejarahwan, dan kelompok sosial 

masyarakat yang ada di Kabupaten Ende.  

b. Data Skunder  

Data skunder adalah data yang digunakan untuk mendudkung data 

primer. Data skunder dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, dokumen-

dokumen resmi, media massa, media elektronik, Undang-undang yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 
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5. Teknik Pengumpulan Data: 

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara dalam memperoleh 

data. Teknik pengumpulan data dapat bersumber dari subjek penelitian dan 

literatur perpustakaan berupa buku. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut
9
: 

a. Observasi (pengamatan):  

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah 

ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau 

peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi 

adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, 

untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku 

manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek 

tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut
10

. 

b. Interview (wawancara):  

Wawancara merupakan alat re-cheking atau pembuktian terhadap 

informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik 

wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara 

mendalam. Wawancara mendalam (in–depth interview) adalah proses 

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab 

sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang 

yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) 

                                                             
9 Iyan Afrian. Dalam Jurnal Metode Penelitian Kualitatif, 2009. 
10 Saptono dan Bambang Suteng Sulasmono,  Ibid. 
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wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam 

kehidupan sosial yang relatif lama. 

c. Dokumen: 

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang 

berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah 

berbentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, foto, 

dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu 

sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal 

yang pernah terjadi di waktu silam.Secara detail bahan dokumenter 

terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau 

catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, 

data di server dan flashdisk, data tersimpan di website, dan lain-lain. 

6. Teknik Analisis Data: 

Dalam pengelolahan data kualitatif, data yang diolah adalah hal-hal 

yang tercantum dan terekam dalam catatan-catatan lapangan hasil 

wawancara, pengamatan, ataupun dokumen. Hal ini dikarenakan data 

kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata, kalimat, gambar atau 

simbol. Analisis data yang dipakai adalah analisis data kualitatif. Tahap-

tahap analsis data kualitatif sebagai berikut
11

: 

 

 

 

                                                             
11 Saptono dan Bambang Suteng Sulasmono, ibid.  
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a. Reduksi Data: 

Merupakan proses penyederhanaan dan pengkategorian data. 

Proses ini pada dasarnya merupakan upaya penemuan tema dan 

pembentukan konsep. 

b. Displai Data: 

Merupakan kegiatan menampilkan data hasil reduksi dan 

kategorisasi kedalam materik berdasarkan kriteria tertentu. Proses ini 

dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam menghubungkan konstruksi 

data ke dalam sebuah gambaran sosial yang utuh. 

c. Penarikan Kesimpulan: 

Penarikan kesimpulan adalah upaya mengkonstruksi dan 

menafsirkan data dengan motode-metode tertentu untuk menggambarkan 

secara mendalam dan utuh mengenai masalah yang akan diteliti. 

 

 

 

 

 


