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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Sesuai dengan Perda No 3 tahun 2009 tentang penanganan kesejahteraan 

sosial di Kabupaten Bulungan, bahwa usaha-usaha kesejahteraan sosial adalah 

upaya, program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, 

memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial. Munculnya 

kebijakan ini dilatarbelakangi oleh kenaikan harga BBM yang berdampak pada 

kenaikan harga kebutuhan pokok. Hal ini diringi dengan kenaikan harga beras 

juga pasti memiliki kontribusi yang besar. Dalam hal ini Program Kompensasi 

Pengurangan Subsidi (PKPS) merupakan salah satu sarana, baik bagi pemerintah 

untuk membantu masyarakat dengan kenaikan BBM yang melebihi kapasitas serta 

kemampuan masyarakat. Sebagaimana tahun sebelumnya, program bantuan beras 

miskin dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah upaya kompensasi akibat 

kebijakan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) BBM.  

Berbagai upaya pemerintah selama ini sacara absolut sudah dapat 

membantu masyarakat miskin, tetapi penurunan angka kemiskinan ternyata masih 

sangat rentan terhadap kondisi perkembangan ekonomi makro, dimana hal ini 

dapat ditunjukan dari peningkatan angka kemiskinan secara drastis akibat krisis 

ekonomi serta bertambahnya penduduk miskin baru yang diakibatkan oleh 

berbagainya konflik politik dan konflik sosial di beberapa daerah.1 

                                                        
1 Arief, Syaiful,2000. Menolak Pembangunanisme. Pustaka Pelajar Yogjakarta.Hlm;287 
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Selama ini perkembangan pembangunan yang dijalankan Pemerintah 

Indonesia, masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan, upaya untuk 

mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan pembangunan ditempuh dengan 

mengejar pertumbuhan ekonomi yang diyakini sangat penting dalam kemajuan 

bangsa. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika paradigma pembangunan saat 

ini didominasi pemikiran pentingnya pertumbuhan ekonomi dalam mengejar 

ketertinggalannya dengan kurang memperhatikan aspek pemerataan.2 

Dalam hal ini, terdapat empat penyebab utama kenaikan angka 

kemiskinan: Pertama, kenaikan harga BBM yang over-dosis. Kedua Kegagalan 

PKPS. Ketiga Kegagalan stabilisasi harga bahan pokok dan keempat macetnya 

efek tetes menetes pertumbuhan ekonomi. Sekalipun pertumbuhan ekonomi 

dilaporkan terus meningkat tetapi angka kemiskinan tidak serta merta berkurang.3  

Terkait dengan PKPS BBM, Dari hasil observasi4, diperoleh gambaran 

bahwa penyaluran dana PKPS-BBM di Kabupaten Bulungan diarahkan untuk 7 

Kecamatan yang tersebar di 13 kabupaten/kota dengan nilai Rp 89 miliar yang 

akan dikerjakan selama dua bulan kerja. Apabila pengucuran dana tersebut lebih 

cepat maka penyelesaian proyek juga bisa lebih cepat sehingga diharapkan proses 

administrasi oleh pihak pusat segera dilakukan agar pelaksanaan di lapangan juga 

bisa segera dimulai. Berbagai kegiatan infrastruktur yang akan dibangun itu, yakni 

jalan usaha tani, irigasi pertanian, jalan desa dan berbagai program infrastruktur 

yang mendukung peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat. Disisi lain dalam 

                                                        
2 Ibid 
3 Bastanul Girsang, Erna  Siregar, 2006. Angka Kemiskinan Kembali Melonjak. Bisnis Indonesia. 
Edisi 2 September, hlm: 6 
4 copyright © 2009 All Right Reserved by Pemprov. Kaltim | Arthemia by Michael Jubel 
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pelaksanaan PKPS-BBM di daerah itu dibutuhkan pengawasan agar benar-benar 

tersalur dengan baik dan sesuai sasaran. Pentingnya pengawasan terhadap 

program tersebut, karena dana yang dialoksikan kegiatan itu merupakan uang 

rakyat yang berasal dari pengurangan subsidi BBM. 

Namun sampai saat ini belum terserapnya dana tersebut karena pencairan 

dana membutuhkan persyaratan yang harus dipenuhi sementara sebagian besar 

program tersebut belum memenuhi syarat untuk pencairan dana. Dengan kondisi 

itu, hingga kini dana yang disiapkan untuk program tersebut belum terserap. 

Akibatnya kegiatan di lapangan juga belum jalan karena dananya belum bisa 

dicairkan, sehingga program pembangunan infrastruktur di daerah ini bisa 

dikatakan belum mulai. Lambatnya pengucuran dana tersebut bukan kesalahan 

daerah, tetapi karena sistem administrasi yang sebagian besar ditangani 

pemerintah pusat sehingga berjalan lambat.  

Salah satu hambatan tersebut, yakni tentang pengesahan SK satuan kerja 

(Satker) peroyek infrastruktur di pedesaan itu menjadi kewenangan Departemen 

Kimpraswil dan PU, sehingga sampai kini terdapat sejumlah daerah yang belum 

mendapat SK tersebut. Hingga kini sejumlah daerah di Kaltim yang belum 

menerima SK Satker itu, yakni Balikpapan, Samarinda, Nunukan, Bulungan, 

Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. Sehingga dari 13 kabupaten/kota di 

Kaltim baru lima daerah yang SK Satkernya sudah ada, sedangkan tujuh daerah 

lainya masih menunggu SK dari Depkimpraswil dan PU yang hingga kini masih 

ditunggu. Sedangkan persyaratan administrasi yang menjadi kewenangan daerah 
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sudah dilakukan sehingga tinggal menunggu pihak pusat yang justru dinilai 

lambat sehingga pelaksanaan di daerah terganggu.5 

Disisi lain, upaya meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan 

perlindungan kepada keluarga miskin serta dalam memberdayakan masyarakat, 

pemerintah harus tetap melanjutkan program beras untuk keluarga miskin dan 

PKPS BBM Bidang ekonomi. Bantuan beras untuk masyarakat kurang mampu 

dan program kompensasi pengurangan subsidi BBM tersebut merupakan salah 

satu upaya pemerintah membantu mengurangi beban pengeluaran penduduk 

miskin. Diharapkan terjadi transfer energi yang dapat mendukung program 

lainnya, seperti perbaikan gizi, peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas 

pendidikan, serta produktivitas keluarga miskin. 

Penanggulangan kemiskinan dengan menitikberatkan pada pemberdayaan 

masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud komitmen 

Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam merealisasikan kesejahteraan sosial bagi 

masyarakatnya. Kegiatan program kompensasi pengurangan subsidi BBM 

merupakan perwujudan nyata dari upaya menanggulangi kemiskinan dan 

mendorong pembangunan di daerah. Dalam pelaksanaannya, masyarakat terus 

didorong dan dikuatkan untuk dapat mengorganisir diri, termasuk menentukan 

sendiri kegiatan pembangunan daerahnya secara musyawarah sesuai dengan 

kebutuhannya. 

 

 

                                                        
Ibid 
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Dari permasalahan ini mendorong penulis untuk lebih jauh meneliti tentang 

bagaimana implementasi kebijakan PKPS BBM dalam upaya membantu beban 

masyarakat miskin. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi 

pemikiran dalam membantu meringankan beban kemiskinan 

B. Perumusan Masalah 
 

 Dengan memperhatikan latar belakang sebagaimana yang telah dikemukakan 

di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan: 

1. Bagaimana implementasi kebijakan PKPS BBM Bidang Ekonomi di 

Kabupaten Bulungan Kalimantan Timur ? 

2. Apa saja kendala dalam  implementasi kebijakan PKPS BBM Bidang 

Ekonomi di Kabupaten Bulungan ? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya, 

dan diantara tujuan yang ingin dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan PKPS 

BBM Bidang Ekonomi di Kabupaten Bulungan Kalimantan Timur. 

2. Untuk mengetahui kendala dalam  implementasi kebijakan PKPS BBM 

Bidang Ekonomi di Kabupaten Bulungan. 

D. Manfaat Penelitian 

Setelah mengetahui rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah 

diuraikan diatas, tentunya peneliti mengharapkan manfaat dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan baik secara akademis maupun praktis , diantaranya: 
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1. Manfaat Akademis 

Sebagai bahan pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam 

menyusun karya ilmiah serta sekaligus sebagai sumbangan pemikiran di 

bidang sosial dan bagi perkembangan ilmu pemerintahan. Disamping itu 

hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur bagi mahasiswa 

yang membutuhkannya dalam melakukan penelitian yang sama.  

2. Manfaat Praktis 

Melalui penelitian ini diharapkan peneliti dapat mengkaji, memahami 

dan menambah informasi serta sebagai bahan rekomendasi bagi masyarakat, 

LSM, terlebih Pemerintah Kabupaten Bulungan Kalimantan Timur. 

E. Defenisi Konseptual  

Defenisi konseptual merupakan rencana yang terdapat pada judul 

penelitian, supaya tidak terjadi penjelasan dan keterangan tentang suatu hal yang 

berbeda atas inti dari judul tersebut. Definisi konseptual merupakan definisi yang 

dipakai dalam unsur dari suatu penjelasan umum serta peristiwa-peristiwa 

tertentu, sedangkan yang dimaksud konsep merupakan suatu yang sudah menjadi 

ketentuaan dari apa yang kita amati. Dalam penelitian telah diterangkan bagian 

yang penting, karena definisi konseptual digunakan agar penelitian yang akan 

dilakukan lebih fokus, lebih mudah serta terarah. 

Dengan mengacu pada judul “Implementasi kebijakan PKPS BBM Bidang 

Ekonomi di Kabupaten Bulungan Kalimantan Timur”, maka dijelaskan secara 

rinci adalah sebagai berikut: 
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1. Implementasi Kebijakan sebagai “suatu tindakan yang dilakukan baik 

oleh individu atau kelompok, baik swasta maupun pemerintah yang 

diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam 

kebijakan”.6 Jadi implemantasi merupakan proses memahami yang 

senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau 

dirumuskan yakni berupa kejadian atau kegiatan yang timbul sesudah 

disahkannya aturan tersebut, baik dalam usaha pengadministrasian 

maupun untuk menimbulkan dampak atau akibat nyata pada 

masyarakat. Van Meter dan Horn (1975) merumuskan bahwa proses 

implementasi kebijakan adalah sebagai “suatu tindakan yang dilakukan 

baik oleh individu atau kelompok, baik swasta maupun pemerintah 

yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam 

kebijakan”.7 

2. PKPS BBM adalah Program Kompensasi Pengurangan Subsidi  BBM 

sebagai salah satu sarana, baik bagi pemerintah daerah maupun 

pemerintah pusat untuk membantu masyarakat dengan kenaikan BBM 

yang melebihi kapasitas serta kemampuan masyarakat. 

F. Definisi Operasional 

 Definisi operasional merupakan penetapan dari indikator-indikator yang 

akan dipelajari dan dianalisis, sehingga nantinya dapat diperoleh gambaran yang 

                                                        
6 Ibid 
7 Sholichin Abdul, Wahab S. 2005. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi 

Kebijaksanaan Negara. Edisi 2, cetakan 5. Bumi Aksara. Jakarta. Hlm: 2 
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jelas variabel-variabel gejalanya.8  Implementasi kebijakan PKPS BBM adalah 

suatu tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau kelompok, baik swasta 

maupun pemerintah yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang digariskan 

dalam kebijakan. Dalam hal ini adalah kebijakan PKPS dalam membantu 

masyarakat dengan kenaikan BBM yang melebihi kapasitas serta kemampuan 

masyarakat. 

Oleh karena itu berdasarkan judul penelitian yaitu tentang Implementasi 

kebijakan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM Bidang Ekonomi di 

Kabupaten Bulungan, maka indikator yang dipakai dalam penelitian ini adalah: 

1. Implementasi kebijakan PKPS BBM Bidang Ekonomi di Kabupaten 

Bulungan Kalimantan Timur; 

a. Sosialisasi dalam program PKPS. 

b. Aktor pelaksana program PKPS 

b.  Pendataan warga miskin. 

c.  Pendistribusian beras kepada keluarga miskin. 

2. Kendala dalam  implementasi kebijakan PKPS BBM Bidang Ekonomi di 

Kabupaten Bulungan; 

a. Pemetaan tentang sasaran dan program 

b. Sarana pendistribusian beras kepada keluarga miskin 

c. Monitoring pendistribusian kepada keluarga miskin 

d. Jaringan pelaksana program PKPS 

 

                                                        
8 Effendy, 1994. Metodologi Penelitian dan Aplikasi, PT Gramedia, Jakarta, , Hal. 23 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan 

alasan agar dapat menggali informasi yang mendalam mengenai objek 

yang diteliti. Metode deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah yang 

diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada, sehingga tujuan dari metode 

deskripstif adalah untuk menggambarkan suatu masyarakat tertentu atau 

gambaran tentang gejala sosial. 9 

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif 

kualitatif dengan alasan bahwa dalam penelitian ini berupaya menggali 

data, yaitu data berupa pandangan responden dalam bentuk cerita rinci 

atau asli. Kemudian responden bersama peneliti memberikan penafsiran, 

sehingga dapat memunculkan temuan tentang Implementasi kebijakan 

PKPS BBM Bidang Ekonomi di Kabupaten Bulungan. 

2. Subyek Penelitian 

 Subyek penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.10 Karena sebagai 

subyek yang mampu memberikan informasi, maka dalam penelitian 

berhati-hati menentukan informan, agar didapatkan informasi yang 

lengkap dan mendalam. Adapun proses penetapan subyek penelitian 

menggunakan metode purposive sampling, yaitu: 
                                                        
9 Soehartono, Irawan. 2002. Metode Penelitian Sosial. Bandung: hlm:35 
10 Lexey, Moleong. 2001 Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung.: Remaja Rosdakaria. Hlm: 

90 
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1. Camat 

2. Kepala Desa 

3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 

4. Tim Verifikasi 

5. Masyarakat yang diberdayakan.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Pada prinsipnya pengumpulan data empirik diawali dengan 

memahami setting. Dalam hal ini peneliti masuk sebagai bagian dari 

subyek penelitian. Sehubungan dengan ini, maka digunakan teknik 

pengumpulan data berupa pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian11. 

a. Observasi 

Ada beberapa alasan penggunaan teknik observasi: Pertama, teknik ini 

didasarkan atas pengalaman secara langsung, kedua, teknik pengamatan 

juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, mencatat perilaku 

dan kejadian sebagaimana terjadi, ketiga, pengamatan memungkinkan 

mencatat peristiwa dalam situasi berkaitan dengan pengetahuan 

proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data, 

keempat, pengamatan merupakan alternatif menghindari bias data, 

kelima, memungkinkan memahami situasi-situasi yang rumit.12 

 
                                                        
11 Gulo, W. 2002. Metode Penelitian, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. Hlm: 115 
12 Lexey, Moleong. 2001 Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung.: Remaja Rosdakaria. Hlm: 

126 
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Dalam penelitian ini proses obervasi adalah mengamati segala sesuatu 

yang terkait dengan permasalahan kebijakan PKPS di Kabupaten 

Bulungan. 

b. Wawancara  

Teknik pengumpulan data berikutnya yang digunakan adalah teknik 

wawancara. Dalam penelitian ini sengaja menggunakan teknik 

wawancara mendalam  dan terstruktur dengan menggunakan pedoman 

wawancara yang merupakan suatu cara pengumpulan data secara 

langsung dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran 

lengkap tentang masalah yang diteliti. 

Menurut Moloeng (2002) taknik wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara 

yang mengajukan pertanyaan kepada informan. Pencatatan data 

wawancara merupakan suatu aspek utama yang amat penting dalam 

proses wawancara, karena jika  tidak dilakukan dengan semestinya, 

maka sebagian dari data akan hilang, dan usaha wawancara akan sia-

sia.13  

c. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi merupakan penelusuran dokumen resmi dalam 

menjajaki sumber tertulis. Sehingga memperkaya data disamping itu 

metode dokumentasi akan membantu dalam penganalisaan. Peneliti 

mencari data sekunder dengan jalan mengadakan studi kepustakaan dan 

                                                        
13 Moleong. 2002 Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung.: Remaja Rosdakaria. Hlm: 15 



 
 

12 
 

rekaman. Lincoln dan Guba seperti yang diikuti oleh Sonhaji 

mengartikan rekaman sebagai setiap tulisan atau pernyataan yang 

dipersiapkan oleh individual atau organisasi dengan tujuan 

membuktikan adanya suatu peristiwa dan permasalahan atau memenuhi 

accountin. Sedangkan  dokumen digunakan untuk mengacu setiap 

tulisan atau  rekaman, yaitu dipersiapkan secara khusus untuk tujuan 

tertentu.14 

4. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, dilakukan serangkaian kegiatan lapangan mulai dari 

penjajakan lokasi penelitian, orientasi dan studi terfokus. Cara yang dilakukan 

dengan  mendiskripsikan implementasi kebijakan PKPS BBM Bidang 

Ekonomi berikut kendalanya. Oleh karena itu lokasi penelitian adalah di 

Kabupaten Bulungan Kalimantan Timur 

5. Teknik Analisa Data 

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisa data yang dipergunakan 

dalam penelitian kali ini adalah deskriptif kualitatif. Dari penelitian ini maka 

data akan dianalisa dengan pelukisan keadaan obyek berdasarkan data 

obyektif, sehingga data-data yang ada dapat disimpulkan setelah analisa. 

Dalam rangka mencapai hasil penelitian, data yang akan dikumpulkan 

perlu dianalisis. Analisis data merupakan tahap yang sangat menentukan 
                                                        
14 Sonhadji, Ahmad, 1994. Teknik Pengumpulan dan Analisa Data Dalam Peneltian Kualitatif 

(Dalam buku Penelitian Kualitatif dalam Bidang Ilmu-Ilmu Sosial Keagamaan). 
Penerbit Kalimasahada Press Malang. Hlm: 74 
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dalam keseluruhan proses penelitian. Analisis data menyangkut kekuatan 

analisis dan kemampuan mendeskripsikan situasi dan konsepsi yang 

merupakan bagian dari penelitian. Dengan melakukan analisa data dapat 

memberikan arti dari makna yang berguna dalam memecahkan 

permasalahan.15 

 Teknik analisis data adalah proses mengatur urutan data, 

pengorganisasian ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, 

sehingga dapat ditemukan tema yang dirumuskan. Data yang terkumpul terdiri 

dari catatan lapangan, interview, gambar, foto dan dokumen berupa laporan, 

biografi, artikel, kemudian direduksi dan diolah untuk memperoleh 

kesimpulan informasi tersebut. Proses analisis data dimulai dengan menelaah 

seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang kemudian dilakukan 

reduksi data (menformulasikan teori ke dalam seperangkat konsep) yang 

dilakukan dengan membuat rangkuman inti dalam penelitian tersebut. Dalam 

penelitian ini data dianalisis secara normatif melalui studi literatur dan hasil 

analisis bersifat kualitatif dalam bentuk deskripsi atau uraian. 16 

Oleh karenanya  dengan menerapkan metode analisa yang lazim 

digunakan dalam penelitian lapangan. Peneliti berpedoman pada tahapan 

penelitian, bahwa: 

1. Analisa data dalam penelitian lapangan dilakukan secara jalin-menjalin 

dengan proses  pengamatan. 

                                                        
15 Lexey, Moleong. 2002 Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung.: Remaja Rosdakaria. Hlm: 
15 
16 Ibid 
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2. Berusaha menemukan kesamaan dan perbedaan berkenaan dengan 

gejala sosial yang diamati, dan menemukan penyimpangan-

penyimpangan pola-pola tindakan atau norma sosial tersebut. 

3. Membentuk taksonomi tindakan berkenaan dengan gejala sosial yang 

diamati.  

4. Menyusun secara tentatif proposisi-proposisi teoritis, berkenaan dengan 

hubungan antar kategori yang dikembangkan atau dihasilkan dari 

penyusunan taksonomi tersebut diatas. 

5. Melakukan pengamatan lebih lanjut terhadap tindakan sosial yang 

berkaitan dengan proposisi-proposisi sementara. 

6. Mengevaluasi proposisi teoritis untuk menghasilkan kesimpulan. 

7. Untuk mencegah penarikan kesimpulan secara subyektif, dilakukan 

upaya: (a) mengembangkan intersubyektif melalui diskusi dengan orang 

lain, (b) menjaga kepekaan sosial dan kesadaran peneliti.17 

Selanjutnya, proses analisis data baik ketika mengumpulkan data 

maupun setelah selesai pengumpulan dimulai dengan: 

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

wawancara,  studi dokumen dan sebagainya, dibaca dan ditelaah 

dengan seksama untuk dijadikan acuhan berfikir serta mencari solusi 

yang tepat, dan pada penelitian lebih lanjut diharapkan menghasilkan 

hasil data yang valid. 

                                                        
17 Moleong. 2001 Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung.: Remaja Rosdakaria. 

 



 
 

15 
 

2. Data yang telah terkumpul, direduksi sehingga tersusun secara 

sistematis, akan lebih nampak pokok-pokok terpenting menjadi fokus 

penelitian, guna memberikan gambaran yang lebih tajam terhadap 

fenomena  yang diteliti. 

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

untuk menentukan atau mendefinisikan kategori dari satuan yang telah 

dikategorikan akan diberikan kode-kode tertentu untuk memudahkan 

pengendalian data dan  penggunaannya setiap saat, sehingga dapat 

dijadikan pijakan untuk mempermuda penelitian.18 

 Dengan demikian, peneliti harus aktif selama pengumpulan data, 

selanjutnya aktif di antara  kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi sebagaimana digambarkan Milles dan 

Huberman.19 

   

Sumber:  Miles, Matthew B dan Huberman, A. Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif. 
Jakarta: UI-Press. Hlm: 2320 

                                                        
18 Fasial Sanapiah, 1990, Penelitian Kualitatif, Dasar – Dasar dan Aplikasinya, Yayasan Asah 

Asih Asuh , Malang. 
19  Miles, Matthew B dan Huberman, A. Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI-

Press. Hlm: 23.  
20  Ibid. Hlm: 20. 
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Sebelum analisis data dilakukan, maka data yang sedang dan telah 

dikumpulkan terlebih dahulu disajikan dalam bentuk seperti yang 

disarankan Lincoln dan Guba.  yaitu data dalam penelitian kualitatif 

disajikan dalam bahasa yang tidak formal, dalam susunan kalimat sehari-

hari dan pilihan kata atau konsep asli responden, cukup rinci serta tanpa 

ada interpretasi dan evaluasi dari peneliti. 

6. Pengecekan Keabsahan Data 

 Dalam upaya mendapatkan data yang valid atau sahih peneliti melakukan 

metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan validitas data 

dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan, 

pengecekan atau sebagai pembanding data itu.21  

Hal ini merupakan cara paling popular dalam penelitian kualitatif. Dengan 

triangulasi ini peneliti mampu menarik kesimpulan yang tidak hanya dari satu 

cara pandang sehingga kebenaran data lebih diterima. 

Dalam prakteknya peneliti menggunakan tiga macam triangulasi 

(perbandingan), pertama triangulasi sumber. Di sini peneliti membandingkan 

data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. Kedua, triangulasi metode. 

Caranya dengan menggunakan metode wawancara, pengamatan dan 

dokumentasi untuk mengecek topik atau data yang sama. Ketiga, triangulasi 

teori. Menguraikan pola, hubungan dan mengetahui penjelasan yang muncul 

dari analisis. 

                                                        
21 Moleong Lexey J. 2005 Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung.: Remaja 
Rosdakaria.Hlm:330 


