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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Otonomi daerah di Indonesia telah memacu tiap daerah baik di tingkat daerah 

maupun pusat meningkatkan pendapatan daerah guna kesejahteraan wilayahnya. 

Peningkatan pendapatan ini dengan agenda utama adalah untuk pembangunan 

daerah masing-masing. Berbagai potensi digali untuk mewujudkan pendapatan 

daerah yang maksimal. 

Kaho menjelaskan bahwa “Penyelenggaraan otonomi daerah yang benar-

benar sehat akan tercapai bila sumber utama keuangan daerah berasal dari 

Pendapatan Asli Daerah.” Ungkapan Kaho tersebut mempertegas bahwa 

otonomi daerah memacu daerah untuk berupaya menggali potensi sumber-

sumber keuangan asli daerah karena kebijakan otonomi daerah itu sendiri 

sebenarnya tersentral kepada kemandirian daerah, baik dalam hal 

keuangan maupun kegiatan-kegiatan pembangunan dalam upaya memajukan 

daerahnya sendiri. 

Pada masa otonomi daerah saat ini tentunya menuntut kabupaten atau kota 

menggali secara intensif dan bijaksana sumber-sumber pendapatan asli 

daerah. Peluang memaksimalkan penerimaan pendapatan asli daerah di Kota 

Pasuruan masih didominasi dari pajak dan retribusi.  

Sebagai instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah, Anggaran 
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Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menduduki posisi 

sentral (central position) dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas 

pemerintahan daerah. Pada hakekatnya, anggaran daerah merupakan salah satu 

alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan 

tujuan dari otonomi daerah itu sendiri.  

Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan 

dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan 

pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber 

pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk 

memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai 

unit kerja. Dalam kaitan ini, proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran 

hendaknya difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan aktivitas atau 

program yang menjadi prioritas dan preferensi daerah. 

Salah satu Pendapatan Asli Daerah yang penting yaitu retribusi. Retribusi 

daerah menurut Munawir sebagai “ I u r a n  rakyat kepada Pemerintah 

berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan mendapatkan jasa 

balik atau kontra prestasi dari Pemerintah secara langsung dan dapat 

ditunjuk.” Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa “Retribusi Daerah, yang 

selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas 

jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.” 

Penggalian potensi sumber-sumber keuangan asli daerah ini beraneka 

ragam. Tak terkecuali dengan adanya retribusi sebagai salah satu pemacu 
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otonomi daerah. Akan tetapi, aneka praktik kecurangan seringkali muncul 

untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Masuknya uang ke tangan pemerintah 

melalui berbagai pintu birokrat pun tidak bisa dihindari lagi. Dalam kasus 

retribusi ini, “the black hole” atau lubang hitam pemungutan dan pengelolaan 

retribusi secara illegal seringkali menimbulkan berbagai masalah yang merugikan 

masyarakat, terutama para pedagang pasar, dan tentunya pemerintah sendiri.  

Di lapangan masih banyak pungutan-pungutan liar yang tidak sesuai dengan 

yang telah ditetapkan pemerintah dan adanya laporan palsu atau korupsi dana 

pendapatan seperti contoh di atas. Baik pungutan dari anggota pemerintah sendiri 

maupun „preman pasar‟. Dengan adanya praktik tidak sehat ini semakin mencekik 

para pedagang pasar. Permasalahan ini menjadi semakin rumit, karena „preman 

pasar‟ ini tidak akan dapat dibasmi, karena seringkali mendapat perlindungan 

oleh petugas pasar setempat. Hal-hal tersebut tentu akan mengganggu dan 

merusak citra pemerintah dalam rangka membangun daerahnya ke arah yang lebih 

baik.  

Retribusi pun menjadi salah satu andalan pendapatan utama di berbagai 

daerah. Salah satu kota yang mengandalkan retribusi sebagai pendapatan terbesar 

adalah Kota Pasuruan. Di Kota Pasuruan pendapatan dari  retribusi pasar selama 

ini dapat menyumbang pendapatan asli daerah hampir 30%-40%. Ini 

membuktikan, bahwa salah satu penyumbang potensial adalah retribusi pasar. 

Namun demikian penerimaan retribusi pasar menurut penentu kebijakan 

masih kurang dari harapan karena rata-rata peningkatannya tidak lebih dari 

angka 2% setiap tahunnya. 
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Asisten Ekonomi dan Pembangunan Ir. H. Sugiharto, MM, Kamis (8/12) 

secara resmi membuka ”Sosialisasi Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2011” di 

gedung KPRI PERGU Kota Pasuruan. Dalam kesempatan ini hadir, Ketua Komisi 

II DPRD Kota Pasuruan, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset selaku narasumber dan peserta pengelola pasar di wilayah Kota Pasuruan. 

Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan  dalam sambutannya 

mengungkapkan bahwa “Retribusi pelayanan pasar  ini akan memberi peranan 

yang besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah dan realisasi pendapatan asli 

daerah.” Adapun besarnya tarif retribusi  pelayanan pasar untuk pasar kelas 1 

yang terdiri dari Pasar Besar, Pasar Gadingrejo, Pasar mebel Bukir dan Randusari 

untuk kios Rp.200 untuk m
2
/hr, bedak Rp.150 untuk m

2
/hr dan los Rp.100 untuk 

m
2
/hr. 

Namun sejalan dengan meningkatnya eksplorasi pendapatan asli daerah ini. 

Godaan akan bisnis illegal oleh para birokrat semakin menggiurkan. Dengan 

begitu banyak uang yang mengalir dalam kantong pemerintah daerah dan dapat 

dikelola sendiri seringkali menyebabkan adanya kebijakan yang memungkinkan 

adanya birokrasi yang tidak sehat.  

Berdasarkan pada pendapat tersebut di atas, nampak bahwa kebijakan tersebut 

tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif atau unit birokrasi 

yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan 

dari target grup. Namun lebih dari itu, juga berlanjut dengan jaringan kekuatan 

politik, sosial, ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat 

dan pada akhirnya terdapat dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pendapatan Daerah (Perda Nomor 4 

Tahun 2004) adalah salah satu instansi pelaksana di bidang pengelolaan 
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pendapatan daerah sampai berakhirnya tahun anggaran 2008 ini. Dinas 

Pendapatan Daerah (Dipenda) berkaitan langsung dengan upaya daerah 

dalam menggali dan meningkatkan sumber pendapatan daerah, terutama 

pemasukan yang berasal dari PAD. Selain itu Dipenda bertugas sebagai 

koordinator pengelolaan pendapatan daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa 

Dipenda merupakan ujung tombak pelaksana otonomi daerah dalam mengurus 

dan mengatur keuangan daerah.  

Sejak tahun anggaran 2009, sesuai Peraturan Daerah Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dipenda 

berubah menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kota Pasuruan yang merupakan penggabungan dari Dipenda, Bagian 

Keuangan, dan Bagian Aset Daerah. Dinas baru ini tetap memegang peranan 

penting dalam mengurus dan mengatur keuangan daerah khususnya di Kota 

Pasuruan. 

Pendapatan daerah yang salah satunya berasal dari retribusi daerah ini 

nantinya akan membantu keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi daerah. 

Dengan meningkatnya pendapatan daerah maka akan menunjang kelangsungan 

pembangunan daerah tersebut menjadi lebih maju dan berkembang. 

Melihat begitu besar fungsi dari retribusi daerah ini bagi pembangunan 

kabupaten atau kota, maka di Indonesia mulai diadakan pengkajian dalam 

pengaturan retribusi daerah. Penegakan sistematika yang baik dalam pengaturan 

penarikan retribusi dan pengelolaannya terus dilakukan pemerintah. Salah satu 

daerah yang terus menata retribusi adalah Kota Pasuruan Propinsi Jawa Timur.  
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Adanya ketidaktranparasi laporan yang masuk dari pungutan retribusi oleh 

petugas ke atasan memberikan keuntungan pada kantong pribadi. Namun, dalam 

kasus ini yang sering terjadi adalah praktik pungutan di luar ketentuan yang 

ditetapkan. Sebagai contoh tiap bedak telah ditentukan retribusi sebesar Rp. 500,-

/hari, namun seringkali pungutan menjadi Rp. 750,- hingga Rp. 1000,- dengan 

alasan tambahan uang keamanan. Namun, dalam laporan akhir yang diserahkan 

kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan jumlah 

uang tidak bertambah. 

Citra ‘preman pasar’ ini semua orang tentu mengtahuinya, bahkan 

pemerintah pun mengetahui meski terlihat samar keberadaannya, namun sebagian 

besar petugas pasar mengetahui keberadaannya. Seolah mereka menggunakan 

kacamata hitam hingga tak terlihat adanya ‘preman pasar’. Para ‘preman pasar’ 

ini seringkali disebut ‘bos pasar’. Mereka menyebut pungutan yang mereka minta 

adalah ‘uang keamanan’, karena mereka menganggap bertanggung jawab atas 

keamanan baik pedagang hingga kondisi lapak dari pihak-pihak luar, terlebih 

untuk malam hari.  ‘Uang keamanan’ ini biasanya sebesar Rp. 250,-/lapak dan 

uang jaga malam tergantung pada besarnya lapak yang dimiliki. 

Dari kedua permasalahan di atas, dapat kita bayangkan berapa besar kerugian 

yang harus ditanggung tiap pedagang, belum lagi jika dagangan mereka tak laku. 

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat tema retribusi pasar sebagai 

skripsi. Peneliti ingin mengetahui faktor penyebab masih rendahnya peningkatan 

realisasi penerimaan retribusi pasar, optimalisasi upaya intensifikasi dan 

ekstensifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pasuruan dalam rangka 

meningkatkan pendapatan retribusi pasar,  dan memberikan sumbangan rumusan 
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strategi yang dapat dijalankan oleh Pemerintah Kota Pasuruan untuk 

meningkatkan pendapatan retribusi pasar. Permasalahan tersebut diangkat dengan 

judul Pengelolan Retribusi Pasar Karangketug Kota Pasuruan tahun 2011. 

B. Rumusan Masalah  

Untuk mempermudah penelitian ini nantinya dan agar penelitian ini memiliki 

arah yang jelas dalam menginterpretasikan fakta dan data ke dalam penulisan 

skripsi, maka terlebih dahulu dirumuskan permasalahan yang akan diteliti. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan 

permasalahan pokok penelitian ini sebagai berikut. 

1) Bagaimanakah mekanisme pengelolaan retribusi Pasar Karangketug di 

Kota Pasuruan tahun 2011? 

2) Bagaimanakah permasalahan yang timbul dalam proses pengelolaan 

retribusi Pasar Karangketug di Kota Pasuruan tahun 2011? 

3) Bagaimanakah upaya optimalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota 

Pasuruan dalam rangka meningkatkan pendapatan retribusi Pasar 

Karangketug tahun 2011? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Mendeskripsikan mekanisme pengelolaan retribusi Pasar Karangketug di 

Kota Pasuruan tahun 2011. 

2) Mendeskripsikan permasalahan yang timbul dalam proses pengelolaan 

retribusi Pasar Karangketug di Kota Pasuruan tahun 2011. 
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3) Mendeskripsikan upaya optimalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kota Pasuruan dalam rangka meningkatkan pendapatan retribusi Pasar 

Karangketug tahun 2011. 

D. Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat-manfaat tersebut sebagai 

berikut. 

1. Manfaat teoretis  

Secara teoritis penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

tentang teori pengelolaan pendapatan daerah, khususnya dari hasil retribusi. Dapat 

memberikan sumbangan pemikiran peningkatan pengawasan terhadap penarikan 

dan pengelolaan retribusi daerah. Penelitian ini juga memberikan sumbangan 

upaya dan saran agar mengedepankan kepentingan rakyat, terutama para 

pedagang pasar yang seringkali mendapat pungutan liar dan adanya pembaharuan 

pelayanan pemerintah untuk melayani masyarakat lebih baik lagi. 

2. Manfaat secara praktis  

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam upaya 

memperbaiki operasional pemungutan retribusi pasar. Hasil penelitian dapat 

memberikan gambaran tentang permasalahan yang diakibatkan oleh adanya 

pungutan liar. Penelitian ini bagi pemerintah terkait, dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan alternatif dan masukan dalam penentuan kebijakan serta 

sebagai alat monitoring pelaksanaan program selanjutnya. Bagi pembaca akan 
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bertambah wawasannya, tak hanya sekadar berkata tahu, tetapi juga mengerti dan 

memahami konflik yang diakibatkan pungutan liar dan upaya mengatasinya.  

E. Definisi Konseptual  

Konsep merupakan istilah atau definisi yang digunakan untuk 

menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang 

menjadi pusat perhatian. Tujuannya adalah mempermudah pemahaman dan 

menghindari terjadinya interpretasi ganda dari variabel yang diteliti. Oleh karena 

itu untuk mendapatkan batasan yang jelas dari masing-masing konsep yang akan 

diteliti maka penulis mengemukakan definisi konseptual sebagai berikut: 

1. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal 

yang terlibat di pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. 

2. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah.  

3. Pengelolaan retribusi pasar adalah proses mengelola meliputi penarikan, 

pengawasan, dan pemanfaatan pungutan daerah sebagai imbalan jasa atas 

perijinan pendirian dan usaha dagang di tempat jual beli yaitu pasar dengan 

jumlah pungutan ditetapkan oleh pemerintah pusat atau daerah setempat. 

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan unsur yang memberitahukan bagaimana cara 

mengukur suatu variabel. Suatu variabel dapat diukur dan dinilai melalui indikasi 

dengan indikator yang ada. Permasalahan dalam pengelolaan retribusi pasar Kota 
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Pasuruan ini seperti akar yang tak pernah mati, meski sudah diatur oleh 

pemerintah, namun hingga saat ini masih tetap ada pungutan liar dan 

penyelewengan dana retribusi. 

Penyebab dan kaitan adanya permasalahan tersebut mencakup beberapa hal 

sebagai berikut.  

a. Mekanisme Pengelolaan Retribusi Pasar  

Ketika proses penarikan retribusi berjalan, maka diperlukan hierarki atau 

mekanisme yang baik dan terstruktur sehingga didapatkan hasil yang 

maksimal baik untuk pemerintah juga masyarakat. Begitu pula dengan 

pengelolaan, yaitu setelah iuran didapat dari lapak dengan harga yang telah 

ditentukan oleh petugas terkait, maka pengelolaannya harus transparan dan 

berguna bagi kepentingan masyarakat. Hal tersebut meliputi : 

1) Organisasi penanggung jawab penarikan dan pengelolaan retribusi 

pasar serta personal penarik retribusi pasar 

2) Penetapan objek dan tarif dasar retribusi pasar 

3) Pelaporan realisasi penerimaan pendapatan pasar  

b. Permasalahan yang Timbul dalam Proses Pengelolaan Retribusi Pasar 

meliputi : 

1) Adanya pemungut liar selain dari petugas pemerintah atau petugas sah 

dari pemerintah 

2) Kurangnya mutu SDM pemungut retribusi 

3) Adanya penyelewengan laporan pertanggungjawaban 
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c. Upaya optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Pasuruan dalam rangka meningkatkan pendapatan 

retribusi pasar 

1) Upaya intensifikasi yaitu, 

a) Mengoptimalisasi pemberdayaan dan mutu petugas pengelola pasar 

(retribusi), dan 

b) Meningkatkan pengawasan  terhadap pelaksanaan dan pematuhan 

peraturan retribusi serta melakukan pengawasan melekat.  

2) Upaya ekstensifikasi yaitu, 

a) Peningkatan pungutan 

b) Memperluas jangkauan penarikan retribusi 

G. Metode Penelitian  

Pada penelitian ini dibahas mengenai (1) pendekatan penelitian dan jenis 

penelitian, (2) subjek dan objek penelitian, (3) teknik pengumpulan data, (4) data 

dan sumber data, (5) lokasi peneliti, dan (6) analisis data. Hal-hal tersebut 

diuraikan sebagai berikut. 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif 

ini memaparkan atau mendeskripsikan berupa kata-kata. Sedangkan jenis 

penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian diskriptif kualitatif 

dalam penelitian sosial bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai 

kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di 

masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke 
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permukaan sebagai ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang 

kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2007:68).  

Terkait dengan tema penelitian, maka penelitian ini berupaya melakukan 

kajian pada suatu usaha pemerian, analisis dan penafsiran guna menggambarkan 

dan mendiskripsikan permasalahan dalam pengelolaan retribusi di Pasar Kota 

Pasuruan.  

2. Objek dan Subjek Penelitian  

Objek yang diungkap pada penelitian ini merupakan permasalahan dalam 

penarikan retribusi di Pasar Kota Pasuruan. Sedangkan subjek dalam penelitian ini 

adalah pedagang, petugas penarik retribusi, pengelola pasar kota, dan pemerintah 

Kota Pasuruan (dalam data terlampir). Dalam Ilmu Politik, pemaparan hasil 

penelitian ini merupakan penjabaran permasalahan dalam penarikan dan 

pengelolaan retribusi guna meningkatkan pendapatan daerah seiring mewujudkan 

otonomi daerah.  

3. Teknik Pengumpulan Data  

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti sendiri, sehingga dalam menggali 

informasi mengenai permasalahan dalam pengurusan akta tanah di Pasar Kota 

Pasuruan sepenuhnya dilakukan oleh peneliti sendiri (human instrument). 

Langkah-langkah yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian 

sebagai berikut. 

1) Wawancara (interview) adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara 

(interviewer). Wawancara ini dilakukan untuk menggali informasi dari 
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terwawancara yaitu pedagang dan pihak pemerintah di Pasar Kota Pasuruan 

terkait penarikan retribusi pasar (dalam data terlampir).  

2) Dokumentasi, di dalam metode ini peneliti menyelidiki benda-benda tertulis 

seperti buku-buku, artikel, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, 

catatan harian, dan sebagainya. Dalam dokumentasi data-data yang akan 

diselidiki adalah foto-foto, dokumen kegiatan pemerintah dan daerah, artikel, 

dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan pasar 

Karangketug Kota Pasuruan. 

4. Data dan Sumber Data  

Data dan sumber data dalam penelitian ini dipaparkan sebagai berikut. 

1) Data  

Data dalam penelitian ini berupa paparan informasi mengenai penarikan 

dan pengelolaan retribusi  di Pasar Kota Pasuruan. 

2) Sumber Data 

Sumber data penelitian terdiri atas sumber data sekunder dan primer data 

sekunder sebagai berikut: 

a) Data Sekunder  

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan 

dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan 

atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) 

yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data Sekunder 

adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai 

sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder 
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dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti laporan tertulis dari 

UPTD, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota 

Pasuruan, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, buku, 

laporan, jurnal, dan lain-lain.  

b) Data Primer  

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari 

sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa 

opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi 

terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. 

Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu : (1) 

metode survey (wawancara tatap muka) dan (2) metode observasi 

(dokumentasi) dengan para narasumber yaitu petugas pasar, pedagang, 

dan pemungut non-pemerintah.  

5. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, dilakukan serangkaian kegiatan lapangan mulai dari 

penjajakan lokasi penelitian, orientasi, dan studi terfokus. Lokasi penelitian yaitu 

di Pasar Karangketug Kecamatan Gadingrejo di Kota Pasuruan. Lokasi penelitian 

ini diambil peneliti karena lokasi ini merupakan tempat tinggal asal peneliti dan di 

sini terdapat permasalahan pertanahan yang menarik untuk diangkat. 

6. Analisis Data 

Analisis data deskripsi kualitatif sifatnya tidak terlalu mengutamakan makna, 

sebaliknya, penekanannya pada deskriptif sehingga menyebabkan format 

deskriptif kualitatif lebih banyak menganalisis permukaan data, hanya 
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memerhatikan proses-proses kejadian suatu fenomena, bukan kedalaman data 

ataupun makna data (Bungin,2007:146). 

Secara umum Janice Mc Drury (1999) dalam Bungin (2007:145) menyatakan 

tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut. 

1. Membaca atau mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagagasan 

yang ada dalam data, 

2. Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang 

berasal dari data. 

3. Menuliskan „model‟ yang ditemukan. 

4. Koding yang telah dilakukan. 

 

 

 


