
 

1 
 

 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya  

terdiri  dari  daerah  perairan.  Luas wilayah daratan Indonesia ± 2.012.402 km2 

dan luas perairannya ±  5.877.879  km2.  Indonesia  menyimpan  potensi  

kekayaan  sumber daya  kelautan  yang  belum  dieksplorasi  dan  dieksploitasi  

secara optimal, bahkan sebagian belum diketahui potensi yang sebenarnya. Garis 

pantainya mencapai 95.181 kilometer persegi, pada 2010 populasi penduduk 

Indonesia mencapai lebih dari 237 juta orang, dimana lebih dari 80% hidup di 

kawasan pesisir1. 

Pemanfaatan sumber daya yang tidak mengacu pada prinsip keberlanjutan 

dan mengabaikan asas pelestarian menjadi ancaman serius. Aktivitas manusia 

pada akhirnya akan menghasilkan pencemaran dan berdampak pada kerusakan 

sumber daya hayati laut. Sumber pencemaran bersumber dari pembangunan 

kawasan pemukiman, pertambangan, pelayaran, industri perikanan, budidaya. 

Penyebab kerusakan sumber daya hayati laut juga akibat dari penangkapan ikan 

yang berlebihan. Laju penangkapan ikan yang berlebihan mengakibatkan stok 

populasi ikan menurun. Kehidupan nelayan akan mengalami kerugian akibat 

sumber daya ikan yang makin berkurang. Berkurangnya sumber pendapatan 

ekonomi akan mengakibatkan nelayan mencari ikan di wilayah lain. Sumber daya 

yang makin berkurang itu membuat nelayan memilih jalan singkat menangkap 

ikan. Penangkapan secara destruktif menjadi pilihan yang cepat dan menghasilkan 
                                                             
1Janhidros, 2006, “luas wilayah daratan dan perairan Indonesia”, 

http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-8369-3505100039-Bab1. 
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ikan yang banyak. Namun demikan, cara tersebut mengakibatkan kerusakan 

habitat ikan dan lingkungan laut semakin meningkat. 

Sumber daya alam pulau-pulau kecil bila dipadukan dengan sumber daya 

manusia yang handal serta di dukung dengan IPTEK yang di tunjang dengan 

kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan yang tepat bisa menjadi modal yang besar 

bagi pembangunan nasional. Peluang yang dimiliki adalah kekayaan sumber daya 

alam dan sumber daya manusia yang potensial untuk ditumbuhkembangkan 

pendayagunaannya. Sumber daya alam pulau-pulau kecil mempunyai arti penting 

bagi kegiatan perikanan, konservasi dan preservasi lingkungan, wisata bahari dan 

kegiatan jasa lingkungan lain yang terkait. 

Kawasan konservasi perairan di Indonesia tidak kurang dari 16 juta hektar 

yang kini menghadapi ancaman dan persoalan pengelolaan yang sangat berat2. 

Salah satu wilayah konservasi yaitu di Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep. 

Potensi Sumber Daya Alam (SDA) di Kepulauan Sapeken sangat melimpah 

dan belum seluruhnya dikembangkan. Potensi kelautan di Kepulauan Sapeken 

berupa ikan karang (kerapu, kakap merah, lobster dan ekor kuning) yang terdapat 

di pulau Sapeken, Pulau Sitabok, Pulau Saular, Pulau Sadulang Kecil, Pulau 

Sepangkur Besar dan Kecil, Pulau Sabunten, Pulau Saredeng Besar dan Kecil. 

Ikan hias dan ikan layang terdapat di Pulau Sapeken, kepiting di Pulau Pangas dan 

Pulau Sasiil, kerang terdapat di Pulau Tabok Raba, Pulau Tarunggu Besar dan 

Kecil, Pulau Salubar, Pulau Taboklinto dan Pulau Sepanjang. 

                                                             
2Ruchimat, Dkk. 2012. Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di 

Indonesia ; Paradigma, Perkembangan dan Pengelolaannya. Publikasi Ditjen KP3K KKP. 
Jakarta. 
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Budidaya rumput laut seluas 1.000 ha terdapat di Pulau Sapeken, budidaya 

mutiara terdapat di Pulau Sepangkur Besar dan Kecil, Pulau Sabunten dan Pulau 

Paliat. Potensi tambang berupa tambang gas dan minyak bumi/gas alam terdapat 

di pulau Pagerungan Besar. Potensi wisata bahari berupa taman laut yang bisa 

dipakai untuk olahraga Wind Surfing, Sky air dan pantai pasir putih yang 

dikelilingi terumbu karang terdapat di Pulau Saur (Desa Sapeken). Konservasi 

rusa terdapat di Pulau Sepanjang, konservasi penyu di Pulau Sagentoh dan Pulau 

Araan. Apabila potensi tersebut digarap secara serius merupakan sumber 

pendapatan yang potensial bagi daerah setempat dengan tetap menjaga kelestarian 

lingkungan setempat3.Dengan melihat potensi yang ada di wilayah Kecamatan 

Sapeken, maka perlu ada kesadaran dari masyarakat setempat untuk menjaga 

kelestarian lingkungan tersebut. 

Masyarakat merupakan komponen penting dalam segala aspek terutama 

dalam peran pengelolaan lingkungan hidup. Masyarakat merupakan subjek utama 

yang menentukan keberlangsungan sumber daya alam lingkungan mereka. 

Dengan demikian dalam kebijakan yang dibuat pemerintah harus mengarah ke 

pembangunan masyarakat dan berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat dan 

keberlangsungan sumber daya alam sekaligus menopang kemakmuran dan 

kesejahteraan masyarakat. Kebijakan-kebijakan pembangunan yang menyimpang 

yang tidak memperhitungkan aspek-aspek lingkungan harus dikritisi oleh 

masyarakat. 

                                                             
3BasuwendroYasser. 2010.Buku Data Dan Analisis RZRWP3K Sumenep. Laporan akhir. Hal. 17 
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Lemahnya peran pemerintah mendorong kebijakan pemanfaatan sumber 

daya alam menjadi celah bertambahnya tingkat kerusakan. Apalagi masyarakat 

pesisir yang makin terhimpit secara ekonomi. Keadaan ini membuat kesadaran 

mengelola lingkungan pesisir semakin rendah. Situasi itu kemudian mendorong 

masyarakat pesisir terjebak pada ruang kemiskinan. 

Salah satu upaya untuk mengurangi terjadinya persoalan lingkungan yang 

terkait dengan sumber daya alam adalah melalui pendekatan pemberdayaan 

masyarakat untuk membangun kesadaran kolektif dan kritis, agar mau dan mampu 

melakukan gerakan pengelolaan lingkungan secara mandiri dengan peran aktif, 

perlu upaya-upaya penguatan masyarakat melalui cara pandang dan pola fikir 

kritis terhadap lingkungan. Tentunya dalam persoalan ini tidaklah mungkin 

dilakukan sendiri oleh pemerintah, sudah tentu harus melibatkan komponen - 

komponen masyarakat lainnya,salah satu adalah keterlibatan LSM (Lembaga 

Swadaya Masyarakat) terhadap proses konservasi wilayah laut di Kecamatan 

Sapeken. 

Lembaga  Swadaya  Masyarakat secara  umum  diartikan  sebagai sebuah 

organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara 

sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan  untuk  

memperoleh keuntungan dari kegiatannya4. LSM merupakan lembaga/organisasi 

non partisan  yang  berbasis pada  gerakan  moral  (moralforce)  yang  memiliki  

peran  penting  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  dan  kehidupan  politik.  

LSM  dipandang mempunyai peran signifikan dalam proses demokratisasi. Jenis 

                                                             
4Sumarni. 2015. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pencegahan, Pengendalian, dan 

Penanganan Kasus Korupsi Di Kota Samarinda. eJournal Sosiologi. 3 (2). 
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organisasi ini diyakini  memiliki  fungsi  dan  karakteristik  khusus  dan  berbeda  

dengan organisasi  pada  sektor  politik-pemerintah  maupun  swasta, sehingga  

mampu  menjalankan  tugas  tertentu  yang  tidak  dapat  dilaksanakanoleh 

organisasi pada dua sektor tersebut. 

Berbeda dengan organisasi politik  yang berorientasi kekuasaan dan swasta  

yang  berorientasi  komersial,  secara  konsepsional,  LSM  memiliki karakteristik  

yang  bercirikan:  nonpartisan,  tidak  mencari  keuntungan ekonomi,  bersifat  

sukarela,  dan  bersendi  pada  gerakan  moral5.  Ciri-ciri  ini menjadikan  LSM  

dapat  bergerak  secara  luwes  tanpa  dibatasi  oleh  ikatan-ikatan motif politik 

dan ekonomi. Ciri-ciri LSM tersebut juga membuat LSM dapat menyuarakan 

aspirasi dan melayani kepentingan masyarakat yang tidak begitu diperhatikan oleh 

sektor politik dan swasta. Lembaga swadaya masyarakat mempunyai peran yang 

sangat besar dalam  kehidupan  masyarakat.  Termasuk  perannya  dalam  

membantu melindungi  hak-hak  masyarakat  yang  tidak  terlindungi  atau  

mendapat perlindungan  yang  tidak  maksimal  dari  pemerintah.  Hak-hak  

masyarakat sangat dekat kaitannya dengan perlindungan yang diberikan oleh 

pemerintah. Bentuk  perlindungan  yang  diberikan  dapat  berupa  peraturan  

perundang-undangan  yang  memiliki  kekuatan  hukum  pasti. Namun  pada  

kenyataannya tidak semua orang mampu memperjuangkan haknya, maka LSM 

disini dapat berperan  penting  sebagai  lembaga  yang  dekat  dengan  masyarakat  

untuk membantu memperjuangkan haknya. 

B. Rumusan Masalah 

                                                             
5Praja Ageng Nata. 2009. Distorsi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Perspektif Civil 

Society Di Kabupaten Grobogan. Universitas Diponegoro Semarang. Hal. 3 
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Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan masalah dalam penelitian 

Partisipasi LSM dalam proses konservasi lingkungan laut di Kecamatan Sapeken 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana partisipasi LSM dalam proses konservasi lingkungan laut di 

Kecamatan Sapeken ? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi LSM dalam mempertahankan kawasan 

konservasi laut di Kecamatan Sapeken ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui sejauh mana partisipasi LSM dalam konservasi 

lingkungan laut di Kecamatan Sapeken. 

2. Untuk mengetahui strategi apa saja yang dilakukan LSM dalam menjaga 

kawasan Konservasi lingkungan laut di Kecamatan Sapeken. 

3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi LSM dalam mempertahankan 

kawasan konservasi laut di Kecamatan Sapeken. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

a. Sebagai bahan referensi bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

(FISIP) khususnya jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas 

Muhammadiyah Malang yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut 

dengan topik yang sama. 
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b. Melengkapi syarat akademis guna mendapat gelar Sarjana Ilmu 

Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan rekomendasi dan meningkatkan perbaikan kinerja LSM 

dalam proses konservasi lingkungan laut di Kecamatan Sapeken. 

E. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual merupakan batasan terhadap masalah-masalah variabel 

yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam 

mengoperasionalkannya di lapangan. Definisi konseptual sangat penting dalam 

memahami kalimat dalam judul sehingga pembaca tidak mengalami banyak 

penafsiran atas arti dan maksud dari judul penulisan. Adapun batasan-batasan 

dalam penelitian ini agar terfokus sesuai dengan tujuan yang dilakukan oleh 

peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Partisipasi LSM 

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat 

dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam 

bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, 

keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati 

hasil -hasil pembangunan. 

Partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan 

kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran 

dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga 
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berartibahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji 

pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya6. 

Partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk 

mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana 

diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) 

dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan 

pembangunan masyarakatnya. 

Karena LSM adalah organisasi/lembaga yang anggotanya adalah 

masyarakat warganegara Republik Indonesia yang secara sukarela atau 

kehendak sendiri berniat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang 

ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat 

dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, 

yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya, maka secara 

tidak langsung pihak-pihak yang terlibat antara lain: (a) Warga/masyarakat 

sekitar yang terlibat; (b) Sukarelawan yang menjadi anggota LSM; (c) 

Pemerintah daerah sekitar. 

LSM mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan 

berdemokrasi di Indonesia, karena lembaga tersebut mempunyai kedekatan 

yang lebih terhadap masyarakat sekitarnya. Peran LSM tersebut antara 

lain: (a) Memberikan informasi satu arah misalnya lewat media masa, 

poster, pembagian dokumen lewat pemda, dsb. (b) Memberikan pertukaran 

informasi dua arah yang melibatkan masyarakat: kunjungan kedesa/rumah 

dan Tanya jawab, pertemuan khusus dengan peserta-peserta yang 

                                                             
6Jalal Fasli dan Dedi Supriadi. 2001. Reformasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah.  

Yogyakarta: Adicita Karya Nusa. 
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diundang, pengumpulan pendapat, dan pengetahuan dengan metode belajar 

bersama, bertindak bersama. (c) Masyarakat mendapatkan media sebagai 

penyalur inspirasinya yang dapat diperjuangkan sekuat tenaga dengan 

dukungan LSM dan pihak-pihak terkait. (d) Masyarakat lebih mengenal 

lebih dekat LSM, bahwa pada saat ini ada ratusan, bahkan ribuan LSM 

dengan full-timer. Ada yang bekerja langsung melayani masyarakat kecil 

dengan memperkuat kemampuan mereka di daerah sekitar7. 

2. Konservasi Lingkungan Laut 

Konservasi adalah berbagai usaha untuk melestarikan dan 

memperbaharui sumber-sumber alam agar dapat memberikan manfaat 

ekonomi dan sosial kepada masyarakat dalam jangka panjang8.  

Salah satu alat pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang efektif 

adalah dengan mengembangkan Kawasan Konservasi Perairan (KKP), 

yaitu mengalokasikan sebagian wilayah pesisir dan laut sebagai tempat 

perlindungan bagi ikan-ikan ekonomis penting untuk memijah dan 

berkembang biak dengan baik. Dengan mengalokasikan sebagian wilayah 

pesisir dan laut yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, 

ekosistem terumbu karang yang sehat, dan menyediakan tempat 

perlindungan bagi sumberdaya ikan, maka pada akhirnya akan mendukung 

kegiatan perikanan dan pariwisata berkelanjutan. 

Kawasan Konservasi Perairan adalah perairan pasang surut, dan 

wilayah sekitarnya, termasuk flora dan fauna di dalamnya, dan 

penampakan sejarah serta budaya, yang dilindungi secara hukum atau cara 
                                                             
7Bastian Indra. 2007. Akuntansi untuk LSM dan Parpol, Jakarta: Bima Aksara. Hal. 72. 
8Rachman Maman. 2012. Konservasi Nilai Dan Warisan Budaya. Indonesian Journal of 

Conservation. Vol. 1 No. 1 



 

10 
 

lain yang efektif, untuk melindungi sebagian atau seluruh lingkungan di 

sekitarnya. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 

dijelaskan bahwa Kawasan Konservasi Perairan (KKP) adalah kawasan 

perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk 

mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara 

berkelanjutan. KKP terdiri atas Taman Nasional Perairan, Taman Wisata 

Perairan, Suaka Alam Perairan, dan Suaka Perikanan9. 

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel 

diukur. Dengan melihat definisi operasional suatu penelitian, maka seorang 

peneliti akan dapat mengetahui suatu variabel yang akan diteliti. Maksud dari 

definisi operasonal adalah untuk mengoperasionalkan permasalahan penelitian 

yang disesuaikan dengan kondisi di lapang, agar bisa ditetapkan instrumen atau 

indikasinya. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai judul skripsi ini, 

maka perlu dijelaskan tentang definisi operasional dari judul tersebut sebagai 

berikut : 

1. Partisipasi LSM 

Keikutsertaan LSM dalam mengawasi konservasi lingkungan dan 

memediasi masyarakat dalam hal pengembangan konservasi lingkungan 

terutama di bidang lingkungan kelautan. 

 

2. Proses konservasi lingkungan laut 

                                                             
9Supriharyono. 2007. Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hayati di WilayahPesisir dan Laut 

Tropis. Pustaka Pelajar, Yogyakarta 
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a. Menata kawasan lingkungan laut. 

b. Mengembalikan peran ekosistem laut. 

G. Metode Penelitian  

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan data-data yang lengkap, 

metode penelitian merupakan salah satu hal terpenting dalam pengumpulan data-

tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif, 

yang  digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. 

Deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai 

suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan 

sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.Deskriptif 

bertujuan untuk  menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, 

peristiwa, objek, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variebel 

yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka maupun kata-kata10. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a) Observasi 

 Metode observasi (pengamatan) adalah peroses pencatatan pola 

perilaku subyek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematik tanpa 

adanya pertanyaan  atau komunikasi dengan individu-individu yang 

diteliti, data yang dikumpulkan umumnya tidak terdistorsi, lebih akurat 

dan bebas dari response bias. Metode ini menghasilkan data yang lebih 

                                                             
10Sumardi Suryabrata.2008.Metodologi Penelitian. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 
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rinci mengenai perilaku (subjek), benda atau kejadian (objek)11. Observasi 

yang digunakan ialah observasi non partisipasi, dalam hal ini peneliti 

datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat 

dalam kegiatan tersebut12. 

b) Wawancara 

Wawancara merupakan percakapan dan tanya jawab yang 

diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu guna memperoleh 

pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang dipahami individu 

berkenaan dengan topik yang diteliti. Dengan wawancara data yang 

diperoleh akan lebih mendalam, karena mampu menggali pemikiran 

atau pendapat secara detail. Oleh karena itu dalam pelaksanaan 

wawancara diperlukan ketrampilan dari seorang peneliti dalam 

berkomunikasi dengan responden13. Adapun tujuan dari wawancara 

ini adalah untuk memperoleh data secara langsung dari sumber, dalam 

hal ini LSM di Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep. 

c) Dokumentasi 

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang 

berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah 

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

foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan 

waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui 

hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.  

                                                             

11Riduwan. 2004. Metode Riset. Jakarta : Rineka Cipta. 
12Sugiyono. (2008.) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta. 
13Ibid. Hal. 54 
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3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan 

untuk mendapatkan informasi serta data-data yang diperlukan oleh 

peneliti untuk menunjang penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan 

secara sengaja di Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep dikarenakan 

lokasi penelitian merupakan salah satu kawasan konservasi. 

4. Subyek Penelitian  

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, 

benda, ataupun lembaga (organisasi) yang akan dimintai informasi 

mengenai topik yang diteliti karena dianggap menguasai bidang yang 

berhubungan dengan penelitian yang dilakukan14. Dalam penelitian ini 

yang menjadi subyek penelitian adalah : 

a) Pengelola LSM Front Penyelamat Lingkungan (FPL) Kecamatan 

Sapeken yang didirikan pada tanggal 1 Desember 2000 berkedudukan 

di Desa Sapeken dan H. Moh Ali Daeng Sandre’ sebagai pendiri dan 

penasehat. FPL didirikan atas keprihatinan terhadap kerusakan 

lingkungan laut, menurut penelitian dari Universitas Airlangga 

Surabaya kerusakan lingkungan laut di Kecamatan Sapeken pada 

tahun 1999 sudah mencapai 70% 15. Beberapa Program Konservasi 

FPL sudah dilaksanakan pada tahun 2005 melalui edukasi dan 

swadaya masyarakat dalam transpalansi terumbu karang di Pulau 

Bungin Saibus Desa Saur-Saibus. 

                                                             
14Sumardi Suryabrata.2008.Metodologi Penelitian. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 
15 Pembukaan AD-ART  Front Penyelamat Lingkungan, 2000  
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b) Ketua kelompok nelayan (Pokyan) oncor dan pemancing nelayan 

tradisional Kecamatan Sapeken, untuk mendapatkan data bagaimana 

fakta di lapangan partisipasi LSM FPL dalam konservasi lingkungan 

laut karena nelayan oncor dan tradisional lah yang terkena dampak 

serius terhadap turunnya hasil tangkapan mereka akibat kerusakan 

linkungan laut. 

c) Pejabat atau pihak yang berwenang dalam mendukung kegiatan 

konservasi dan pelestarian lingkungan laut di Kecamatan Sapeken, 

sebagai data pendukung. 

d) Perwakilan masyarakat nelayan di Kecamatan Sapeken. 

5. Analisis Data 

Setelah data diperoleh dari lapangan dan disajikan sedemikian rupa, 

maka selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data merupakan proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan 

satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat 

dirumuskan hipotesis kerja. Data yang terkumpul banyak sekali dan 

terdiri dari catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, 

dokumen, berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya, kemudian 

data dikelompokkan dan diatur16. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data kualitatif, yaitu setelah semua data diperoleh maka selanjutnya 

dilakukan pemaraparan yang diharapkan dapat menarik kesimpulan guna 

mendapatkan jawaban dari suatu kegiatan yang diteliti dan bermanfaat 
                                                             
16Aedi Nur. 2010. Pengolahan dan AnalisisData Hasil Penelitian. Fakultas Ilmu 

PendidikanUniversitas Pendidikan Indonesia. 
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untuk diuji kebenarannya. Aktivitas dalam analisis data kualitatif terdiri 

dari tiga alur kegiatan yaitu:  

a) Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data 

awal yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi 

data dilakukan selama penelitian berlangsung, setelah peneliti di 

lapangan, sampai laporan tersusun. Reduksi data merupakan bagian 

dari analisis data dengan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak 

diperlukan, dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan dapat 

diambil dan diverifikasi. 

b) Penyajian Data 

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisir, 

tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami dan 

merencanakan kerja penelitian selanjutnya. Pada langkah ini peneliti 

berusaha menyusun data yangyang relevan sehingga menjadi 

informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. 

Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan data, membuat 

hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya 

terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapi tujuan 

penelitian. 
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c) Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan proses perumusan makna dari 

hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat 

dan mudah difahami, serta dilakukan dengan cara berulangkali 

melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, 

khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap 

judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada. 


