
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan kesejahteraan sosial yang 

berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya seperti pengangguran, 

keterbelakangan,  dan ketidakberdayaan. Kemiskinan di Indonesia salah satu 

faktornya adalah masalah mental. Banyak orang mengaku miskin, sehingga 

memilih meminta-minta. Tetapi memang ada Rumah Tangga Sangat Miskin 

(RTSM) yang memang memerlukan bantuan dalam memenuhi hak-hak dasar 

meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, 

kemiskinan menjadi masalah nasional yang penanggulangannya tidak dapat 

ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan 

kesejahteraan sosial.  Dalam sejarah pemerintahan republik ini, program 

pengentasan rakyat miskin sudah berlangsung dalam bentuk yang bermacam-

macam. Saat ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjalankan beberapa 

program penghapusan kemiskinan, yaitu: (1) Pembentukan Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), (2) Bantuan Langsung Tunai (BLT), (3) 

Program Pengembangan Kecamatan (PPK), (4) Program Penanggulangan 

Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), (5) Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM) dan (6) Program Keluarga Harapan (PKH).1 Fenomena 

kemiskinan berlangsung sejak lama dengan strategi penanganannya yang 
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beragam. Salah satu program pemerintah yang akan diangkat dalam pembahasan 

ini yaitu PKH.  

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus 

pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, sejak tahun 2007 

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). 

Program serupa telah dilaksanakan dan cukup berhasil di beberapa negara yang 

dikenal dengan Conditional Cash Transfers (CCT) atau bantuan tunai bersyarat.2 

PKH bukan kelanjutan program Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang diberikan 

dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya 

pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih 

dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada 

masyarakat miskin. Berdasarkan pengalaman negara-negara lain, program serupa 

sangat bermanfaat terutama bagi keluarga dengan kemiskinan kronis. PKH ini 

terobosan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus sebagai sarana 

untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi mereka yang sangat miskin 

yang berhak mendapatkan bantuan tunai bersyarat atau PKH. 

Melalui PKH Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) penerima bantuan  

memiliki akses yang lebih baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar 

kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi termasuk menghilangkan kesenjangan 

sosial, ketidakberdayaan dan keterasingan sosial yang selama ini melekat pada 

diri warga miskin. Peserta PKH  memiliki berbagai kewajiban yang harus 

                                                           
2  http://pkh.depsos.go.id/index.php/pedoman-umum/pendahuluan/69-11 di akses tanggal 20 Mei 
2011 
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dipenuhi khususnya kewajiban kesehatan dan pendidikan. Kewajiban itu adalah 

pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemeriksaan kesehatan, pemberian 

asupan gizi dan imunisasi anak balita,  kewajiban menyekolahkan anak ke sekolah 

dasar dan lanjutan (SD s.d SLTP). PKH akan memberi manfaat jangka pendek 

dan panjang. Untuk jangka pendek PKH akan memberikan income effect kepada 

RTSM melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga. Untuk jangka 

panjang memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas 

kesehatan/nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak dimasa depan (price 

effect anak keluarga miskin), serta memberikan kepastian kepada si anak akan 

masa depannya (insurance effect). 

Secara faktual tingkat kemiskinan suatu rumah tangga secara umum terkait 

dengan tingkat kesehatan dan pendidikan. Angka Susenas BPS mencatat pada 

tahun 2009 misalnya, tingkat kemiskinan mencapai 14,15 persen atau sebanyak 

32,53 juta jiwa berada dibawah garis kemiskinan.3 Jumlah itu tentu saja bersifat 

dinamis, dalam arti masih sangat mungkin akan terjadi peningkatan mengingat 

kondisi perekonomian nasional masih belum stabil. Rendahnya penghasilan 

keluarga sangat miskin menyebabkan keluarga tersebut tidak mampu memenuhi 

kebutuhan kesehatan dan pendidikan, untuk tingkat minimal sekalipun. 

Pemeliharaan kesehatan ibu sedang mengandung pada keluarga sangat miskin 

sering tidak memadai sehingga menyebabkan buruknya kondisi kesehatan bayi 

yang dilahirkan atau bahkan berdampak pada tingginya kematian bayi. Sebagai 

contoh, angka kematian bayi pada kelompok penduduk berpendapatan terendah 

                                                           
3  http://PKH (Program Keluarga Harapan) _ Dinas Sosial.// di akses tanggal 30 Juni 2011 



 
 

pada tahun 2003-2007 adalah 56 per 1000 kelahiran hidup, sedangkan pada 

kelompok berpendapatan tertinggi tinggal 26 per 1000 kelahiran hidup. Angka 

kematian ibu di Indonesia juga tinggi, yaitu sekitar 228 wanita per 100 ribu 

kelahiran hidup, atau tertinggi di Asia Tenggara.4 Tingginya angka kematian ibu 

ini disebabkan oleh tidak adanya kehadiran tenaga medis pada kelahiran, fasilitas 

kesehatan yang tidak tersedia pada saat dibutuhkan tindakan, atau masih 

banyaknya rumah tangga miskin yang lebih memilih tenaga kesehatan tradisional 

daripada tenaga medis lainnya. 

Rendahnya kondisi kesehatan keluarga sangat miskin juga berdampak 

pada tidak optimalnya proses tumbuh kembang anak, terutama pada usia 0-5 

tahun.  Pada tahun 2003 misalnya, angka kematian balita pada kelompok 

penduduk berpendapatan terendah adalah 77% per 1000 kelahiran hidup, 

sementara pada kelompok penduduk berpendapatan tertinggi hanya 22 persen per 

1000 kelahiran hidup. Pada tahun 2000-2005, terdapat kecenderungan 

bertambahnya kasus gizi kurang yang meningkat dari 24,5 persen pada tahun 

2000 menjadi 29 persen pada tahun 2005. Sementara pada tahun 2007 terjadi 

penurunan menjadi 18,4 persen.5 Gizi kurang berdampak buruk pada 

produktivitas dan daya tahan tubuh seseorang sehingga menyebabkannya 

terperangkap dalam siklus kesehatan yang buruk.  Seringnya tidak masuk sekolah 

karena sakit dapat menyebabkan anak putus sekolah. Kondisi kesehatan dan gizi 

                                                           
4  http://skpd.batamkota.go.id/sosial/files/2011/05/PEDOMAN-PKH.pdf di akses tanggal 20 Mei 
2011 
5  http://pkh.depsos.go.id/index.php/pedoman-umum/pendahuluan/69-11 di akses tanggal 20 Mei 
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mereka yang umumnya buruk juga menyebabkan mereka tidak dapat berprestasi 

di sekolah.  Sebagian dari anak-anak keluarga sangat miskin ada juga yang sama 

sekali tidak mengenyam bangku sekolah karena harus membantu mencari nafkah. 

Meskipun angka partisipasi sekolah dasar tinggi, namun masih banyak anak 

keluarga miskin yang putus sekolah atau tidak melanjutkan ke SMP/Mts. Kondisi 

ini menyebabkan kualitas generasi penerus keluarga miskin senantiasa rendah dan 

akhirnya terperangkap dalam lingkaran kemiskinan. 

Masih banyaknya RTSM yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar 

pendidikan dan kesehatan disebabkan oleh akar permasalahan yang terjadi baik 

pada sisi RTSM (demand side) maupun sisi pelayanan (supply side).  Pada sisi 

RTSM, alasan terbesar untuk tidak melanjutkan sekolah adalah karena tidak 

adanya biaya, bekerja untuk mencari nafkah, merasa pendidikannya sudah cukup, 

dan alasan lainnya. Demikian halnya untuk kesehatan, RTSM tidak mampu 

membiayai pemeliharaan atau perawatan kesehatan bagi anggota keluarganya 

akibat rendahnya tingkat pendapatan. 

Sementara itu, permasalahan pada sisi supply yang menyebabkan 

rendahnya akses RTSM terhadap pendidikan dan kesehatan antara lain adalah 

belum tersedianya pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau oleh 

RTSM. Biaya pelayanan yang tidak terjangkau oleh RTSM serta jarak antara 

tempat tinggal dan lokasi pelayanan yang relatif jauh merupakan tantangan utama 

bagi penyedia pelayanan pendidikan dan kesehatan. Dari sisi kebijakan sosial, 

PKH merupakan cikal bakal pengembangan sistem perlindungan sosial, 



 
 

khususnya bagi keluarga miskin. PKH yang mewajibkan RTSM memeriksakan 

kesehatan ibu hamil dan memberikan imunisasi dan pemantauan tumbuh kembang 

anak, termasuk menyekolahkan anak-anak, akan membawa perubahan perilaku 

RTSM terhadap pentingnya kesehatan dan pendidikan.  Perubahan perilaku 

tersebut diharapkan juga akan berdampak pada berkurangnya anak usia sekolah 

RTSM yang  bekerja. Sebaliknya hal ini menjadi tantangan utama pemerintah, 

baik pusat maupun daerah, untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dan 

kesehatan bagi keluarga miskin, dimanapun mereka berada. 

Salah satu tujuan akhir dari PKH adalah meningkatkan partisipasi sekolah 

anak khususnya SD dan SMP baik itu sekolah dasar maupun sekolah menengah. 

Menurut data BPS masih terdapat banyak anak usia sekolah yang tidak berada 

dalam sistem persekolahan. Untuk meningkatkan tingkat partisipasi sekolah maka 

keikutsertaan mereka yang berada di luar sistem persekolahan harus ditingkatkan. 

Sebagian besar dari mereka yang pada usia sekolah tidak berada dalam sistem 

persekolahan biasanya mereka menjadi pekerja anak dengan jumlah yang cukup 

besar. Untuk meningkatkan partisipasi sekolah PKH harus dapat menjaring 

mereka yang berada di luar sistem persekolahan termasuk mereka yang menjadi 

pekerja anak.  Pendamping PKH, terutama untuk daerah yang diduga banyak 

terdapat pekerja anaknya akan dibekali dengan pengetahuan yang berkaitan 

dengan bimbingan kepada pekerja anak dalam rangka mempersiapkan mereka 

kembali ke bangku sekolah. Dengan demikian, PKH membuka peluang terjadinya 

sinergi antara program yang mengintervensi sisi supply dan demand side, dengan 



 
 

tetap mengoptimalkan desentralisasi, koordinasi antar sektor, koordinasi antar 

tingkat pemerintahan, serta antar pemangku kepentingan (stakeholders). 

Pada akhirnya, implikasi positif dari pelaksanaan PKH harus bisa 

dibuktikan secara empiris sehingga pengembangan PKH memiliki bukti nyata 

yang bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu, pelaksanaan PKH juga akan diikuti 

dengan program monitoring dan evaluasi yang optimal. Program Keluarga 

Harapan merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang 

melibatkan berbagai sektor yang didalamnya memerlukan kontribusi dan 

komitmen Kementerian terkait seperti Kementerian Kesehatan, Pendidikan 

Nasional, Agama, BPS, dan PT Pos Indonesia dan Lembaga Keuangan dalam 

penyaluran bantuan bagi peserta PKH. Selain itu juga keterlibatan Kementerian 

Dalam Negeri dalam menjamin dan menerbitkan kartu identitas diri peserta PKH. 

Peran pemerintah daerah (pemda) juga sangat dibutuhkan untuk kelancaran 

pelaksanaan PKH ini. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah disebutkan diatas, maka perumusan 

masalahnya adalah :  

1. Bagaimana strategi pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mengurangi 

angka kemiskinan melalui PKH di kecamatan Ngimbang? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan PKH? 



 
 

C. Tujuan Penelitian 

   Tujuan dari penelitian ini adalah  : 

1. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten 

Lamongan dalam mengurangi angka kemiskinan memalui PKH di 

kecamatan Ngimbang. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan 

PKH. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis maupun 

praktis diantaranya sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis 

a. Sebagai bahan pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam hal 

penulisan karya ilmiah, sekaligus sebagai referensi tentang strategi 

pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan melalui Program 

Keluarga Harapan bagi mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. 

b. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar kelulusan dan gelar Sarjana Ilmu 

Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Muhammadiyah Malang. 



 
 

2. Manfaat praktis 

a. Memberikan informasi dan gambaran kepada petugas/pendamping PKH 

mengenai strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan 

dalam mengurangi angka kemiskinan memalui PKH di kecamatan 

Ngimbang. 

 

E. Definisi Konseptual 

Konsep adalah salah satu unsur penelitian yang berisi tentang abstraksi 

dari suatu fakta atau fenomena maupun gejala-gejala yang menjadi perhatian 

dalam penelitian. Meskipun fakta atau fenomenanya sama tetapi setiap orang 

dapat berbeda dalam mengkonsepsikannya, tergantung pada kemampuan, sudut 

pandang, dan kepentingan masing-masing. Berdasarkan penelitian yang 

mengangkat tentang “Strategi Pemerintah Kabupaten Lamongan Dalam 

Mengurangi Angka Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di 

Kecamatan Ngimbang”, maka dalam penelitian ini ada beberapa konsep yang 

perlu untuk didefinisikan antara lain adalah : 

1. Strategi 

Secara umum dapat didefinisikan bahwa strategi adalah rencana tentang 

serangkaian manuver, yang mencakup seluruh elemen yang kasat mata maupun 

yang tak kasat mata, untuk menjamin keberhasilan mencapai tujuan. Menurut 

Henry Mintzberg mendefinisikan strategi sebagai 5P, yaitu strategi sebagai 



 
 

perspektif, strategi sebagai posisi, strategi sebagai perencanaan, strategi sebagai 

pola kegiatan, dan strategi sebagai “penipuan” (ploy) yaitu muslihat rahasia. 

Sebagai perspektif, dimana strategi dalam membentuk misi, misi menggambarkan 

perspektif kepada semua aktivitas. Sebagai posisi, dimana dicari pilihan untuk 

bersaing. Sebagai perencanaan, dalam hal strategi menentukan tujuan performansi 

perusahaan. Sebagai pola kegiatan, dimana dalam strategi dibentuk suatu pola, 

yaitu umpan balik dan penyesuaian.6 

2. Kemiskinan  

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan atau 

ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, 

tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh 

kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap 

pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan. 

Kemiskinan merupakan masalah global dan sering dihubungkan dengan 

kebutuhan, kesulitan, dan kekurangan. Sebagian orang memahami istilah ini 

secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi 

moral dan evaluatif. Menurut Chamber kemiskinan dianggapnya sebagai proses 

interaksi dari berbagai faktor yang muncul sebagai akibat dari situasi ketidak 

adilan, ketidak pastian, ketimpangan, ketergantungan dalam struktur masyarakat.7 

3. Program Keluarga Harapan (PKH) 

Program Keluarga Harapan adalah program yang memberikan bantuan 

tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang telah ditetapkan 

                                                           
6  http://Pengertian Strategi « Strategika!.htm di akses tanggal 3 April 2011 
7  Suryono, Agus. 2004. Pengantar Teori Pembangunan, Malang. Universitas Negeri Malang 



 
 

sebagai peserta PKH. Agar memperoleh bantuan, peserta PKH diwajibkan 

memenuhi persyaratan dan komitmen yang terkait dengan upaya peningkatan 

kualitas sumberdaya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan.8 Tujuan 

utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas 

sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Tujuan 

tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target MDGs 

(Millennium Development Goals). Secara khusus, tujuan dari PKH yaitu terdiri 

atas: (1) Meningkatkan kondisi sosial ekonomi, (2) Meningkatkan taraf 

pendidikan anak-anak RTSM, (3) Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu 

hamil/ibu nifas dan anak usia di bawah 6 tahun dari RTSM, (4) Meningkatkan 

akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan khususnya bagi RTSM.9 

 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian adalah untuk membatasi masalah dengan 

menentukan luasnya ruang lingkup masalah, sehingga menjadi jelas batasan-

batasannya. Hal ini perlu bagi penemuan langkah-langkah penelitian dan arahnya 

yang jelas.10 Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Strategi yang dijalankan Program Keluarga Harapan dalam mengurangi 

angka kemiskinan di kecamatan Ngimbang 

- Perencanaan  

- Pelaksanaan  

                                                           
8  Tim penyusun buku PKH, 2007. Buku kerja pendamping. Hal. :1 
9   http://www.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=print&sid=404 diakses tanggal 9 
Maret 2011 
10 Kartono, dr. Kartini. 1990. Pengantar Metodologi Riset Sosial. Bandung: Penerbit Mandar Maju 
Hal:19 

http://www.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=print&sid=404


 
 

- Monitoring 

- Evaluasi 

2. PKH 

- Bidang kesehatan 

- Bidang pendidikan 

3. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan PKH di kecamatan 

Ngimbang 

a. Faktor pendukung 

- Sosialisasi 

b. Faktor penghambat 

- Pendataan 

- Budaya  

 

G. Metode penelitian 

Metode penelitian adalah seperangkat petunjuk atau pedoman yang 

merupakan strategi untuk menjawab suatu permasalahan ilmiah guna memperoleh 

suatu pengetahuan yang berkebenaran ilmiah. Pada tahap ini akan mengkaji 

bagaimana masalah penelitian yang ada, ditemukan jawabannya. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian strategi pemerintah kabupaten Lamongan dalam mengurangi 

angka kemiskinan melalaui PKH di kecamatan Ngimbang merupakan suatu 

penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk melakukan penggambaran 

terhadap objek atau variabel yang diteliti. Metode kualitatif merujuk pada 



 
 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, apa yang ditulis dan 

dikatakan oleh orang/tingkah laku yang diamati. Penelitian deskriptif merupakan 

tingkat kedua yang merupakan pengembangan lanjut dari penelitian eksploratif 

dimana peneliti sudah mengetahui beragam variabel yang terlibat dalam sasaran 

studinya. Penelitian deskriptif mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan 

mendalam mengenai kondisi tentang apa yang terjadi apa adanya di lapangan 

studinya. 

 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan untuk 

mendapatkan suatu informasi dan data-data yang diperlukan oleh peneliti untuk 

menunjang penelitian. Lokasi penelitian ini mengambil di wilayah kecamatan 

Ngimbang karena tingkat kemiskinan yang ada di kecamatan Ngimbang masih 

relatif tinggi. 

 

3. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang 

menjadi batasan ruang lingkup subyek penelitian. Subyek penelitian disini adalah 

orang-orang yang dipandang dapat memberikan informasi tentang PKH. Adapun 

subyek penelitian disini adalah : 

a. Pendamping PKH kecamatan Ngimbang  

Jumlah 4 orang 

b. Kantor/Petugas POS yang melayani PKH  



 
 

Jumlah 1 orang 

c. Masyarakat/warga yang memperoleh bantuan PKH  

Diambil 9 orang subyek masyarakat penerima PKH karena jumlah 

penerima bantuan PKH sekitar 739 orang maka peneliti menggunakan teknis 

purposive sampling yaitu : 

1. Penerima bantuan sudah lama menerima bantuan PKH 

2. Penerima bantuan baru menerima bantuan PKH 

3. Penerima bantuan lebih banyak menerima bantuan dari pada penerima 

bantuan PKH yang lain 

Dari 3 kriteria tersebut peneliti akan mengambil setiap kriteria 3 nara 

sumber penerima bantuan, sehingga nanti akan ada 9 nara sumber yang akan 

peneliti minta informasi. Peneliti menggunakan kriteria tersebut agar 

memudahkan peneliti dalam mengambil informasi dari para penerima bantuan. 

 

4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari lokasi 

penelitian termasuk dari narasumber, yang dalam penelitian ini wawancara 

dengan orang yang terkait dengan penelitian ini. Dengan ini penulis akan 

mendapatkan data yang akurat guna membantu penelitian ini. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data penunjang yang berkaitan dengan pokok 

pembahasan guna menunjang keakuratan data dalam penelitian seperti dokumen-



 
 

dokumen resmi, buku, koran dan segala bentuk dokumen yang berkaitan dengan 

pokok pembahasan. 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan metode 

wawancara mendalam (indept interview) terhadap informan. Yang diperlukan 

dalam wawancara mendalam adalah wawancara tak berstruktur yang bisa dengan 

leluasa ke berbagai arah guna mendapatkan informasi yang selengkap mungkin 

dan semendalam mungkin. Dengan begitu upaya understanding of understanding  

bisa terpenuhi secara memadai. Sesuai dengan itu maka peneliti perlu 

memerankan diri sebagai instrumen utama. Namun dalam penelitian ini peneliti 

perlu menggunakan wawancara terstruktur. Maksudnya adalah untuk 

menghilangkan kemungkinan pemelencengan dari fokus penelitian. Dengan 

demikian dalam wawancara ini penggunaan wawancara terstruktur 

dikombinasikan dengan penggunaan wawancara tak berstruktur. Untuk menggali 

informasi yang lebih dalam dan menampung segala informasi penting lainnya 

yang lebih dalam untuk diteliti.11 

b.  Observasi 

Pengamatan langsung di Lapangan untuk memperkuat dan meyakinkan 

hasil wawancara. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan langsung secara 

sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Data observasi ini berupa deskripsi 

                                                           
11 Bungin, Burhan 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 
Hal. 65 



 
 

faktual, cermat, dan terperinci mengenai keadaan lapangan kegiatan manusia dan 

situasi sosial serta konteks sosial dimana kegiatan-kegiatan terjadi. 

c. Dokumentasi 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan membaca dan mempelajari 

sumber-sumber tertulis. Data diperoleh secara tidak langsung, yaitu dapat berupa 

catatan, berita, buku-buku, peraturan perundang-undangan, laporan-laporan, 

dokumen resmi institusi (arsip) dan lain sebagainya yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen yaitu kegiatan 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, berita, buku-

buku, peraturan perundang-undangan, laporan-laporan, dokumen resmi institusi 

(arsip), prasasti dan lain sebagainya. Teknik ini dipergunakan sebagai pendukung 

dan pelengkap data yang diperlukan dalam penelitian. 

 

6. Analisis Data 

Teknis analisa data yang dilakukan penelitian ini menggunakan teknik 

analisis data kualitatif, yang dimaksud untuk memperoleh gambaran secara 

khusus yang bersifat menyeluruh tentang apa yang tercakup dalam permasalahan 

yang dilakukan di lapangan saat pengumpulan data. Sedangkan teknik analisis 

data kualitatif dianggap relevan adalah dengan menggunakan model analisis 

interaktif, yaitu model yang memerlukan tiga komponen, berupa induksi data, 

sajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dengan menggunakan 

proses siklus antar tahap tersebut, sehingga data yang terkumpul akan 

berhubungan satu sama lain secara sistematis. 



 
 

a. Reduksi data 

Yaitu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, 

membuang hal-hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa 

sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan. Proses reduksi ini berlangsung 

terus sampai laporan akhir penelitian selesai disusun.12 

b. Penyajian data 

Merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk 

narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian ini 

merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila 

dibaca akan mudah dipahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan 

peneliti untuk berbuat sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan 

pemahamannya tersebut.13 

c. Penarikan simpulan 

Penarikan kesimpulan berdasarkan variabel dalam permasalahan penelitian 

ini dilakukan selama proses penelitian berlangsung, baik pada saat penggalian 

data maupun penyajian data, peneliti juga melakukan pengecekan kembali pada 

bukti-bukti yang didapatkan baik dari sumber data primer maupun sekunder. 

Sehingga kesimpulan yang didapatkan benar-benar merupakan jawaban atas 

permasalahan dalam penelitian ini. 

 

 

 

                                                           
12  Soehartono, Irawan. 2008. Metode Penelitian Sosial. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Hal:72 
13  Ibid hal:72 



 
 

7. Validitas Data 

Untuk mengetahui apakah data yang terkumpul memiliki tingkat 

kebutuhan atau tidak, maka diadakan pengecekan data yang disebut dengan 

validitas data. Validitas data akan membuktikan apakah data yang diperoleh 

sesuai dengan apa yang ada di lapangan atau tidak. Untuk lebih menjamin 

validitas data yang diperoleh dalam penelitian, maka digunakan teknik 

trianggulasi data. Yaitu suatu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan 

pengecekan pembanding terhadap data yang diperoleh dari seorang informan, 

akan dibandingkan dan dicocokkan dengan pendapat informan lain untuk 

menjamin objektivitas dan validitas data.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14  Moleong, Lexy. 2000. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya. Hal:178 


