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A. Latar Belakang 

Problem pembangunan daerah akan selalu muncul dalam setiap pelaksanaan 

pembangunan daerah, diantaranya masalah kesenjangan antar wilayah atau antar 

daerah. Potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap daerah sangatlah beragam, sehingga 

hal ini terkadang menjadi alasan munculnya ketidakmerataan pembangunan. Seperti 

halnya wilayah utara dan wilayah selatan pulau Jawa, dimana wilayah selatan sangat 

tertinggal jauh dari wilayah utara. Padahal jika dilihat dari segi potensi wilayah, 

sebenarnya wilyah selatan tidak kalah dari wilayah utara. Hal ini bisa disebabkan 

karena keadaan infrastrukturtur wilayah selatan yang kurang memadai, sehingga 

segala mobilitas perekonomiannya tidak bisa selancar wilayah utara. Ini semua 

nantinya akan berujung pada disparitas dan keterisolasian wilayah, dimana setiap 

wilayah akan sulit mengembangkan diri dan potensi daerah yang dimiliki. 

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional, 

karena setiap kegiatan perekonomian Nasional selalalu melibatkan antar daerah. 

Disparitas selalu muncul pada tahap awal pembangunan. Perbedaan potensi sumber 

daya yang dimiliki suatu daerah dalam jangka panjang lambat laun akan menipis 

seiring dengan pengoptimalan pemanfaatan sumber daya. Wilayah utara semakin 

maju, sebaliknya wilayah selatan terus terpuruk. Salah satu penyebabnya adalah 

infrastruktur di wilayah selatan yang tidak memadai. Laju pertumbuhan ekonomi 



wilayah utara berbeda jauh dengan wilayah selatan. Setiap tahun rata-rata 

pertumbuhan ekonomi di wilayah selatan hanya 5,51 persen, sedangkan di wilayah 

utara rata-rata mencapai 6,15 persen. Tulungagung dan Malang merupakan wilayah 

selatan yang memiliki pertumbuhan ekonomi relatif tinggi.
1
  

Wilayah Jawa bagian selatan mempunyai potensi sumberdaya alam yang 

besar, memiliki tanah yang subur, sumber-sumber tambang, pariwisata, dan juga kaya 

akan sumberdaya bahari. Berbagai potensi tersebut sangat memungkinkan untuk 

dilakukan pengembangan yang lebih optimal. Tak kurang tiga potensi wisata pantai 

di wilayah masing-masing di jalur lintas selatan menunggu dikembangkan. Pelabuhan 

Sendang Biru Sumbermanjing Wetan dan Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap menjadi 

modal utama untuk mengembangkan potensi perikanan tangkap di pantai selatan, 

yang termasuk salah satu di antara lima pelabuhan terbesar di Indonesia dan satu-

satunya pelabuhan di pantai selatan tersebut adalah pintu gerbang ekspor ikan laut. 

Potensi utama ini juga dapat dilihat secara nyata pada persentase nilai PDRB 

perkapita wilayah Jawa bagian selatan. Sektor pertanian memberikan kontibusi cukup 

besar pada nilai PDRB per kapita provinsi yang mencapai 35-50%. Selain itu, 

terdapat potensi di bidang pariwisata terutama wisata alam, dengan kontribusi 

terhadap nilai PDRB per kapita provinsi sebesar 18-22%. 
2
 Kekayaan dan potensi 

yang melimpah tersebut tentu merupakan suatu faktor strategis yang mampu 

mendorong kemajuan wilayah Jawa bagian selatan serta meningkatkan kesejahteraan 
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masyarakatnya jika dikembangkan secara optimal dengan dukungan infrastruktur 

ekonomi dan sosial yang memadai.  

Untuk itu perlu adanya sinergi perencanaan pembangunan antar daerah. Hal 

ini sesuai dengan mandat UU No 25/2004 yang membahas tentang program 

Kewilayahan dan Lintas Wilayah dimana sekumpulan rencana kerja terpadu antar-

Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah mengenai suatu atau 

beberapa wilayah, Daerah, atau kawasan. Jadi disini terdapat kordinasi antar wilayah 

untuk mengetahui masalah pembangunan yang ada, kemudian membuat perencanaan 

pembangunan wilyah guna meningkatkan wilyahnya. Dalam konteks mmewujudkan 

sinergi tersebut di atas, pemerintah banyak mengeluarkan perencanaan kebijakan, 

salah satunya adalah pembangunan Jalur Lintas  Selatan. 

Dengan dibangunnya jaringan Jalur Lintas Selatan yang berkelas jalan 

nasional dengan fungsi arteri primer selebar 24 meter merupakan jaringan jalan yang 

menghubungkan seluruh  Pulau Jawa bagian selatan, setidaknya masalah aksesibilitas 

dapat terpecahkan.  Dapat dikatakan bahwa pembangunan Jalur Lintas Selatan tidak 

hanya untuk memudahkan transportasi dari arah barat ke timur dan sebaliknya, tetapi 

yang terpenting untuk meningkatkan kesejahteraan jutaan penduduk di kawasan 

Pulau Jawa bagian selatan.  

Pembangunan Jalur Lintas Selatan akan membuka keterisolasian wilayah 

selatan dan mengikis mitologi tersebut. Pada akhirnya, hal ini akan membuka 

wawasan masyarakat untuk mengembangkan diri dan wilayah mereka. 

Pengembangan Jalur Lintas Selatan sangat diperlukan. Tanpa infrastruktur jalan ini, 



akan sulit mengembangkan potensi wilayah-wilayah selatan. Jalur lintas selatan 

merupakan jalur strategis untuk menyeimbangkan perkembangan wilayah utara dan 

selatan pulau Jawa. Dari aspek ekonomi, jelas akan ada pertumbuhan ekonomi dan 

dalam aspek sosial, juga akan memberikan dampak terhadap masyarakat secara 

psikis, sedangkan secara politik cukup akan berpengaruh terhadap kedewasaan 

masyarakat dalam berpolitik dikarenakan arus informasi dan pengetahuan dapat 

mengalir secara selaras dan seimbang. 

Jalur Lintas Selatan Pulau Jawa direncanakan untuk menghubungkan 5 

provinsi di Pulau Jawa, yaitu Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah 

Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur, yang dimulai dari Labuan (Banten) hingga 

Banyuwangi (Jawa Timur) sepanjang 1.512,8 km, dengan panjang pada masing-

masing provinsi adalah Banten 128 km, Jawa Barat 419 km, Jawa Tengah 190 km, 

Daerah Istimewa Yogyakarta 157 km, dan Jawa Timur sepanjang 618,8 km. Langkah 

awal pembangunan jalur lintas selatan Pulau Jawa telah dimulai pada tahun 1997-

1998 dengan dilakukan pra-feasibility study. Dilanjutkan dengan feasibility study 

pada tahun 2000-2001, kemudian studi AMDAL pada tahun 2002, serta desain dan 

pelaksanaan konstruksi pada tahun 2002-2007. 
3
 Sebenarnya selama ini di wilayah 

selatan Jawa telah dibangun jalan kabupaten dan propinsi, dimana investasi oleh 

masing-masing daerah cukup besar, namun tetap belum cukup memadai untuk 

membuka isolasi potensi yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh 

penduduknya.  
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Proyek  pembangunan  Jalur Lintas Selatan Jawa Timur  dengan Panjang 

sekitar  618,8 km melewati 8 kabupaten dari Banyuwangi sampai Pacitan tersebut,  

menghabiskan Anggaran dari APBD-APBN 2002-2009 sebesar: Rp 806,650 miliar  

dengan Rincian yaitu: APBN Rp 414, 131 miliar,  APBD Pemprov Jatim Rp 303,377 

miliar, APBD Kabupaten Rp 88,650 miliar. Untuk pembangunan proyek tersebut 

telah terealisasi sebagai berikut : total pengaspalan jalan 73,96 km, Pacitan 41 km, 

Trenggalek 13 km, Tulungagung 7 km, Malang 11,3 km, Lumajang 1 km, Jember  6 

km, Blitar 1,5 km. Sedangkan yang belum diaspal Banyuwangi 110 km, Malang 13 

km, Blitar  61 km.
4
  

Pembangunan Jalur Lintas Selatan di Kecamatan Sumbermanjing Wetan 

tepatnya memiliki total panjang 24,3 kilometer, melewati desa-desa yaitu: Desa 

Sitiharjo dan Desa Tambakasri. Dari total jalan sepanjang 24,3 kilometer yang 

melewati Malang, pembebasan tanah baru terealisasikan sekitar 70 persen. Dari total 

keseluruhan lahan yang dibebaskan 40 persen adalah lahan milik Perhutani, 

sedangkan sisanya adalah lahan milik warga masyarakat.  

Hambatan klasik proyek pembangunan fisik infrastruktur adalah pengadaan 

tanah dan pendanaan pembangunanya. Pangadaan tanah untuk jalan tol misalnya,  

pembebasan yang sangat krusial adalah tanah-tanah yang bukti kepemilikannya tidak 

jelas, ahli waris yang bertempat tinggal di daerah lain sulit ditemui, pemilik menuntut 

harga ganti rugi di atas Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dan harga apprasial, 

pemakaian lahan hutan milik Perhutani, yang ijinnya memerlukan banyak 
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persyaratan. Kendala tersebut tidak saja memakan waktu yang relatif lama untuk 

menyelesaikan proyek, tetapi berpengaruh kepada nilai proyek yang semakin tinggi 

akibat fluktuasi inflasi dan faktor bunga pinjaman sindikasi perbankan, serta 

pemborosan anggaran pada termin-termin pengeluaran tanpa memberikan hasil 

optimal. 

Pada dasarnya pembangunan jalur lintas selatan pulau jawa belum selesai 

secara keseluruhan, hal ini tidak terlepas dari kendala-kendala yang ada, antara lain 

kondisi fisik  atau kontur selatan Pulau Jawa yang berat, keterbatasan dana, dan  

pengadaan lahan. Hal ini seharusnya dapat diselesaikan secepat mungkin agar 

manfaat secara sosial ekonomi pembangunan jalur lintas selatan pulau Jawa dapat 

dirasakan secara maksimal oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Pemaparan tentang pembangunan jalur lintas selatan pulau jawa menjelaskan 

tentang mobilisasi pembangunan untuk peningkatan kemakmuran masyarakat melalui 

sektor perekonomian, hal ini seperti dijelaskan oleh Rostow dalam teori tahapan 

linear yaitu, negara-negara maju seluruhnya telah melampaui tahapan tinggal landas 

menuju pertumbuhan ekonomi berkesinambungan yang berlangsung secara otomatis 

“(kemajuan ekonomi mereka sudah semakin mapan, sehingga roda ekonominya tanpa 

diatur secara khusus, sudah dapat berputar secara sendirinya untuk menggerakan 

perekonomian dan memebawa seluruh penduduk ke taraf hidup yang lebih baik.)”
5
 

Penelitian ini dilakukan dibagian wilayah Jalur Lintas Selatan Kabupaten 

Malang tepatnya Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Daerah tersebut  memiliki 
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potensi alam yang sangat bagus, baik dalam sektor pariwisata maupun hasil alam 

yang akan terus digali dan ditunjang oleh Infrastruktur yang memadai dan 

berkesinambungan. Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana 

mekanisme pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastrutktur Jalur Lintas Selatan, 

yang nantinya dapat diketahui juga dampak terhadap kondisi ekonomi, sosial, budaya 

dan politik masyarakat pasca pembangunan, sehingga ada sebuah kejelasan dan 

informasi yang kita peroleh sebagai sebuah ilmu pengetahuan untuk masyarakat 

Sumbermanjing  Wetan dan masyarakat pada umumnya.  

Dari pemaparan latar belakang  permasalahan  diatas, dapat kita simpulkan 

bahwa kronologis proses pembangunan yang terjadi di negara kita sangatlah beragam 

dan menarik, hal ini yang kemudian menjadikan penulis tertarik untuk melakukan 

pendalaman terhadap fenomena yang ada, sehingga penulis tertarik untuk 

mengangkat judul penelitian : Implementasi Kebijakan Pembangunan 

Infrastruktur (Study Proses Pembangunan Jalur Lintas Selatan Jawa di Kec. 

Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang).  

 

B. Rumusan Masalah 

Dari gambaran diatas kita dapat menggariskan beberapa rumusan masalah 

yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalur 

lintas selatan Jawa di Kecamatan Sumbermanjing Wetan? 

C. Tujuan Penelitian 



Ada beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu sebagai 

berikut: 

1) Ingin mengetahui implementasi pembangunan infrastruktur jalur lintas 

selatan Jawa di Kecamatan Sumbermanjing Wetan. 

D. Manfaat Penelitian 

1) Secara Akademis 

a. Sebagai syarat untuk memperoleh kelulusan dan gelar sarjana ilmu 

politik, pada Fakultas Ilmu Sosial dan Imu Politik Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

b. Sebagai wahana penambah wawasan dan pengalaman peneliti yang 

diperoleh pada saat di lapangan. 

c. Sebagai bahan literatur dan pengembangan ilmu pengetahuan yang 

bermanfaat bagi Pemerintah, Mahasiswa dan Umum. 

2) Secara Praktis 

a. Sebagai masukan kepada semua pihak pelaksana kebijakan yakni : 

Dinas PU Binamarga dan Bappeda Kab. Malang dalam melaksanakan  

kebijakan pembangunan, sekaligus sebagai sumbangan pemikiran 

dalam melaksanakan kebijakan pembangunan. 

b. Bagi para penentu kebijakan, pemerhati dan praktisi di lapangan dapat 

dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisa sistem 

pelaksanaan kebijakan pembangunan. 

E. Definisi Konseptual  



Dalam setiap penelitian tentu saja ada sebuah konsep dasar pemikiran, hal ini 

sangat penting untuk memberikan batasan-batasan berkaitan dengan konsep dasar 

yang  dimaksud oleh peneliti. Selain itu Konsep merupakan istilah, terdiri dari satu 

kata atau lebih yang menggambarkan suatu gejala atau menyatakan suatu ide 

(gagasan) tertentu.  Konsep yang dipakai oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

a. Implementasi kebijakan 

Implementasi kebijakan adalah proses kegiatan pelaksanaan 

kebijakan yang dilaksanakan sesudah usulan kebijakan diterima dan 

disahkan oleh pihak yang mengesahkan kebijakan, (pihak yang 

mengesahkan itu dapat orang  per orang, bisa juga badan-badan atau 

lembaga-lembaga pemerintahan). Implementasi tidak  hanya terbatas pada 

perwujudan secara riil dari kebijakan, tetapi juga mempunyai kaitan dengan 

konsekuensi atau dampak yang akan nampak pada pelaksanaan atau 

implemantasi kebijakan tersebut. Kebijakan harus diterima oleh masyarakat 

dan msyarakat mempunyai kesediaan diri untuk melaksanakannya.
6
 

Efektivitas implementasi kebijakan sangat tergantung pada sejauh 

mana sumberdaya dan personel yang disediakan oleh system kebijakan 

memiliki jumlah dan kualitas yang memadai.
7
 

b. Pembangunan Infrastruktur 
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Pembangunan merupakan suatu proses perubahan di segala bidang 

kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan recana tertentu. 

Secara sederhana dapat didefinisikan sebagai proses perubahan dari suatu 

keadaan tertentu kearah keadaan yang lebih baik yang diarahkan pada 

kegiatan yang mampu memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan serta 

dapat merumuskan kebijakan-kebijakan tertentu ke arah terciptanya 

kemajuan.
8
 Pembangunan adalah proses yang dilakukan secara sadar dan 

berkelanjutan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat.
9
 

Infrastruktur adalah suatu hal yang menjadi dasar atau landasan 

khususnya bagi sebuah organisasi atau sistem. Pengertian lain, infrastruktur 

adalah fasilitas dasar, layanan, dan instalasi yang diperlukan untuk 

berfungsinya sebuah komunitas atau masyarakat, seperti transportasi dan 

sistem komunikasi, air dan listrik, dan lembaga-lembaga publik termasuk 

sekolah, kantor pos, dan penjara.
10

   

Pembangunan infrastruktur adalah proses perubahan secara sadar dan 

berkelanjutan ke arah yang lebih baik tarhadap fasilitas yang menjadi dasar 

sebuah organisasi atau sistem, dapat berupa layanan dan instalasi yang 

diperlukan untuk  berfungsinya sebuah komunitas atau masyarakat, seperti 

sistem transportasi dan komunikasi, air dan listrik, dan lembaga-lembaga 
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publik.  Pembangunan infrastuktur merupakan bagian integral dari 

pembangunan daerah, karena infrastruktur merupakan roda penggerak 

pertumbuhan ekonomi, sosial dan politik. 

Dari beberapa konsep di atas, implementasi kebijakan pembangunan 

infrastruktur dapat di definisikan sebagai proses kegiatan pelaksanaan 

kebijakan yang dilaksanakan sesudah usulan kebijakan diterima dan 

disahkan oleh pihak yang mengesahkan kebijakan, dengan tujuan perubahan 

ke arah yang lebih baik terhadap fasilitas-fasilitas yang menjadi dasar sebuah 

organisasi atau sistem.  

F. Definisi Operasional  

Dari definisi konseptual yang telah diterangkan diatas dapat 

dioprasionalisasikan bebrapa hal sebagai berikut: 

1. Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur. 

1. Pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur Jalur Lintas 

Selatan. 

2. Bentuk dan tujuan kebijakan pembangunan. 

3. Faktor-faktor  penghambat  implementasi pembangunan Jalur 

Lintas Selatan . 

3.1 Kondisi fisik atau kontur selatan Pulau Jawa yang 

berat. 

3.2 Anggaran pembangunan 



3.3 Pengadaan lahan. 

4. Dampak pembangunan jalur lintas selatan bagi masyarakat 

Sumbermanjing Wetan 

4.1 Dampak  ekonomi.  

4.2 Dampak sosial. 

4.3 Dampak budaya. 

4.4 Dampak politik terhadap masyarakat. 

G. Metode Penelitian  

Dalam melaksanakan suatu penelitian diperlukan data-data yang 

lengkap untuk memberi jawaban semua masalah-masalah yang diteliti, oleh 

karena itu digunakan metode sebagai berikut : 

a) Tipe Penelitian  

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif yaitu penelitian 

yang semata-mata berusaha untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan 

keadaan obyek atau permasalahan tanpa ada maksud untuk membuat 

kesimpulan dan generalisasi
11

. Sedangkan penelitian kualitatif pada umumnya 

berupa fenomena sosial yang tidak dapat disajikan dalam bentuk angka. 

Jadi penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat 

mengenai sifat, keadaan atau hubungan tertentu dalam masyarakat. Dengan 

begitu peneliti bisa melakukan exploitasi dan klarifikasi mengenai pernyataan 
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sosial dengan jalan mendeskripsikan variabel yang dijabarkan melalui sejumlah 

indikator yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti.  

b) Lokasi Penelitian 

Dalam pemilihan seting objek dan tempatnya, sebagaimana tertera 

dalam judul  Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur (Study 

Proses Pembangunan Jalur Lintas Selatan Jawa di Kec. Sumbermanjing Wetan 

Kab. Malang) maka peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Sumbermajing 

Wetan, Kabupaten Malang, sebagai salah satu daerah yang sedang melakukan 

pembangunan infrastruktur berupa Jalan Lintas selatan. 

 

c) Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah benda, hal, orang atau tempat variabel 

penelitian. Dengan demikian  maka subyek penelitian adalah sesorang atau 

lebih yang dipilih dengan sengaja sehingga nara sumber data dapat terkumpul, 

karena dianggap menguasai bidang yang berhubungan dengan sasaran 

penelitian
12

. Dari  pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian 

ini yang menjadi Subyek penelitian adalah:  

1. Staf  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang. 

2. Staf  Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Malang 

3. Staf Kecamatan Sumbermanjing Wetan 
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4. Tokoh Masyarakat Sumbermanjing Wetan (diambil 3 sampel, sesuai 

dengan jumlah tokoh masyarakat yang ada) 

5. Masyarakat Sumbermanjing Wetan (diambil 10 sampel, sesuai dengan 

penelitian kualitatif pada umumnya dan jumlah masyrakat yang tepat  

berada di sekitaran Jalur Lintas Selatan) 

d) Sumber Data 

a. Sumber data Primer 

Menurut Lexy Moleong, kata-kata serta tindakan obyek yang diamati 

dan diwawancarai merupakan sumber data yang utama ataupun primer. 

Sumber data utama dicatat melalui catatan  secara tertulis ataupun melalui 

tape, pengambilan foto atau film. Sumber data primer yang peneliti gunakan 

adalah berupa kata-kata yang peneliti peroleh dari sumber informan ataupun 

orang yang meneliti inteview
13

. Dasar pertimbangan informan adalah orang 

yang paling berpengaruh dan memahami implementasi kebijakan 

pembangunan infrastruktur jalur lintas selatan Jawa. Dengan adanya sumber 

data primer penulis berharap bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap 

karena langsung berhadapan dengan sumber yang dianggap mewakili dan 

faham mengenai apa yang akan diteliti.  

b.  Sumber data Sekunder 

Dalam penelitian kualitatif sering disebut bahwa sumber data diluar 

kata-kata dan tindakan adalah sumber data sekunder, walaupun begitu 
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sumber data ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam penelitian. 

Sumber data sekunder atau tambahan ini berupa sumber tertulis, foto 

dokumen dan data-data statistik, serta laporan yang terkait dengan kebijakan 

pembangunan infrastruktur jalur lintas selatan Jawa. Dalam sumber data 

sekunder peneliti melakukan kegiatan terjun langsung kelapangan untuk 

melihat dan mengamati mengenai kebenaran akan suatu data dan fakta pada 

suatu obyek peneliti sehingga memperoleh data yang valid dalam penelitian. 

e) Tenik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data 

adalah: 

a) Teknik Observasi 

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan atau pencatatan, 

sehingga pengumpulan data yang menggunakan teknik observasi juga 

dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap gejala, peristiwa ataupun perilaku dari obyek yang akan 

diteliti
14

. Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi nonpartisipan 

dimana peneliti hanya bertindak sebagai pengopservasi tanpa ikut terjun 

melakukan aktifitas seperti yang dilakukan kelompok yang diteliti, baik 

kehadirannya diketahui atau tidak. Teknik ini dimaksudkan untuk 

mengamati tingkah laku yang aktual secara langsung.  

                                                             
14 Endang poerwanti, dimensi-dimensi riset ilmiah,penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 1998. 
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b) Teknik Wawancara 

Wawancara atau interview merupakan salah satu dari pengumpulan 

data dengan melalui wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan 

objek penelitian dimana dua orang atau lebih secara langsung. Dalam 

kaitannya dengan teknik interview, ditegaskan bahwa wawancara adalah 

usaha pengumpulan informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, 

untuk dijawab secara lisan pula oleh responden
15

. 

Wawancara yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah wawancara terstuktur dimana pewawancara menetapkan sendiri 

masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. 

c) Teknik Dokumentasi 

Teknik Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data melalui 

arsip-arsip tertulis terutama yang menggunakan teori, hukum dalil ataupun 

berbagai data substantif yang berasal dari berbagai sumber baik yang berasal 

dari dinas atau departemen tertentu, dapat pula berupa data yang tersedia 

pada  biro statistik ataupun dokumen sekolah, lembaga pemerintah atau 

swasta, foto serta berbagai sumber yang lain
16

. Adanya dokumentasi peneliti  

dapat memperoleh data, foto, dokumen yang dapat diperoleh secara langsung 

di obyek penelitian. 

f) Analisis Data 

                                                             
15 Endang poerwanti, Ibid 125 
16 Endang poerwanti, Dimensi-dimensi riset ilmiah,penerbit Universitas Muhammadiyah Malang,1998. 
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Pengumpulan Data 

Penyajian Data 

Setelah seluruh data terkumpul, baik melalui observasi, interview, dan 

dokumentasi, selanjutnya perlu diolah dan dianalisis untuk menjawab 

penelitian. Untuk menjawab rumusan masalah diatas penulis menggunakan 

analisa data diskriptif kulitatif, pada peneletian ini tidak bermaksud untuk 

menghubungkan variabel satu dengan variabel yang lain. Maksud utamanya 

adalah untuk memberikan gambaran untuk mendeskripsikan keadaan obyek 

atau permasalahan. Dengan kata lain tujuan penelitian deskriptif adalah untuk 

pencandraan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan 

sifat-sifat populasi daerah tertentu. 

Berpedoman pada tipe penelitian deskriptif, dimana setelah data 

terkumpul, proses selanjutnya adalah menyederhanakan melalui beberapa 

proses, baik pencatatan, pengetikan, penyuntingan dan alih tulis untuk dibaca 

dan dipahami dalam upaya mencari jawaban atas permasalahan yang 

dirumuskan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa secara kualitatif artinya 

data yang diperoleh dilakukan pemaparan serta mendalam dengan harapan 

dapat menarik kesimpulan/ verifikasi dari satu kegiatan yang utuh dan 

bermanfaat untuk diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokan. Tahap 

pelaksanaan analisis data dapat digambarkan sebagai berikut:  

KOMPONEN-KOMPONEN ANALISIS DATA MODEL INTERAKSI 

 

 

  Reduksi data 



 

 

 

  Sumber :Teori Miles dan Huberman
17

  

Komponen-komponen dalam analisa data model interaktif diatas dapat 

dijelaskan sebagi berikut : 

1. Reduksi Data (Reduktion) 

Reduksi Data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan tertulis dilapangan. Selanjutnya dilakukan pilihan 

terhadap data yang diperoleh dilapangan, data mana yang relevan dan mana 

yang tidak relevan dengan permasalahan dan fokus penelitian. Reduksi data/ 

proses tranformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai 

laporan akhir tersusun. 

2. Penyajian Data (Display) 

Penyajian data dimaksudkan sebagai sekumpulan informasi tersusun 

yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Penelitian data yang dibuat oleh peneliti berupa kata-

kata, table dan grafik sesuai dengan data yang diperoleh peneliti. Adapun 

tujuan peneliti adalah mengklarifikasikan data sehingga sesuai dengan 

rumusan masalah dalam penelitian sehingga data akan lebih mudah untuk 

dipahami. 

                                                             
17 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.Alfabeta, Bandung, 2009.  hal 247 

Kesimpulan 

penarikan/verifikasi data 



3. Menarik Kesimpulan (verification) 

Penarikan kesimpulan merupakan satu kegiatan dari konfigurasi yang 

utuh selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data 

harus diuji/diversifikasi kebenaranya, kekokohannya, kecocokannya sehingga 

menjadi valid. Verifikasi tersebut mungkin sesingkat pemikiran kembali yang 

melintas dalam pemikiran, suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau 

mungkin juga menjadi begitu seksama dan makna tenaga yang relatif lebih 

banyak dengan peninjauan kembali atau juga upaya-upaya yang luas untuk 

menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.  

 


