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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam seperti 

pertanian, peternakan, perikanan, dan sumber daya lainnya. Berdasarkan data 

yang dihimpun dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 

diketahui bahwa populasi dan produksi peternakan di Indonesia meningkat pada 

angka dari 14.726,88 di tahun 2014 meningkat menjadi 15.494,29 di tahun 2015 

yakni: 
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Tabel 1.1 

Populasi dan Produksi Peternakan 

No. Jenis ternak tahun Persentase peningkatan 

1. Sapi potong 2014-2015 5,21% 

2. Populasi sapi perah 2014-2015 4,51% 

3. Produksi daging sapi 2014-2015 5,28% 

4. Produksi ayam buras 2014-2015 3,86% 

5. Produksi ayam ras petelur 2014-2015 3,65% 

Sumber : Direktorat jenderal peternakan dan kesehatan hewan. 

Data diatas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan pada 

sektor peternakan di Indonesia. Oleh karena itu, sektor peternakan memegang 

peranan penting dalam perekonomian dan pemasukan negara Indonesia untuk 

menghadapi Masyarakat Ekonomi Asian 2015. Dalam menghadapi MEA 2015 

tersebut sektor peternakan perlu memperbanyak kerjasama dengan pemerintah 

daerah dan aktualisasi kometmen yang konprehensif sehingga pemangku 

kepentingan peternakan memperoleh manfaat dengan diperlakukannya MEA 

                                                           
       

1
 http://www.pertanian.go.id/Indikator/tabel-4-pop-prod-nak.pdf diakses pada tanggal 05 

Februari 2016 

http://www.pertanian.go.id/Indikator/tabel-4-pop-prod-nak.pdf
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2015. Sektor peternakan di beberapa daerah juga menjadi prioritas pengembangan 

dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut juga sejalan dengan 

Otonomi Daerah pasca berlakunya 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

yang kemudian diganti dengan UU No. 23 tahun 2014 yang semakin memotivasi 

daerah untuk tumbuh berkembang. Bagi pemerintah daerah, “era otonomi” adalah 

suatu kesempatan untuk menunjukkan kekuatan daerahnya berdasarkan potensi 

masing-masing daerah yang dimiliki.  

Pelimpahan kewenangan dari pusat kepada daerah untuk mengurusi urusan 

rumah tangganya masing-masing, menjadikan pemerintah daerah memiliki peran 

penting terhadap pembangunan di daerahnya, terutama terkait kesejahteraan 

masyarakat. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 

2014 tentang Pemerintah Daerah. Kewenangan yang diberikan oleh pusat kepada 

daerah tersebut dipahami sebagai Desentralisasi. Mardiasmo mengatakan, 

desentralisasi ini diharapkan akan menghasilkan dua manfaat. Pertama, 

mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam 

pembangunan, serta mendorong pemerataan  hasil-hasil yang tersedia di masing-

masing daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui 

pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah paling 

rendah yang memiliki informasi paling lengkap.
2
 

Berdasarkan pemahaman tersebut pemerintah daerah dalam hal ini memiliki 

peran penting dan starategis, karena pemerintah daerah adalah lembaga 

pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan mengatahui informasi 

                                                           
2
 Mardiasmo Dalam Salahudin, 2012, “Korupsi Demokrasi dan Pembangunan Daerah”. 

Lembaga anti korupsi pro otonomi daerah Bima Dompu Sumbawa (Lapindo Bidos) NTB Hal. 11 - 

12 
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mengenai potensi-potensi yang ada sehingga mengetahui apa saja kebutuhan 

masyarakat di daerahnya. Terlepas dari tugas dan wewenang di atas, pelimpahan 

kewenangan dari pusat ke daerah juga bertujuan untuk menjalankan amanah 

Konstitusi sekaligus pembangunan Nasional, menghasilkan suatu pemerintahan 

yang berguna dengan pembangunan-pembangunan yang baik, memperlancar 

pelaksanaan pemerintahan yang efektif, sehingga menjadi produktif, kemudian 

mengurangi beban pemerintah pusat dan mendidik serta mendorong masyarakat 

untuk lebih berpartisipasi aktif dalam setiap program pembangunan pemerintah. 

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya desentralisasi atau wewenang yang 

diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tidak selalu 

berdampak positif. Dengan kata lain ada dampak negatif yang dihasilkan dari 

desentralisasi tersebut seperti adanya penguasaan daerah oleh beberapa oknum 

yang tidak bertanggung jawab setelah menguasai suatu daerah karena sudah 

menjadi rahasia umum bahwa daerah kerap menjadi  ajang perebutan kekuasaan 

bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan baik di dalam politik, ekonomi 

ataupun sosial.  

Terlepas dari itu, tugas pemerintah daerah seperti yang dijelaskan pada 

paragraf sebelumnya sebagaimana tercantum dalam Konsideran Undang–Undang 

Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan pengganti 

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan 

bahwa dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan 

amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

Pemerintahan Daerah bertugas mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk 
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mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, 

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya 

saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, 

keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.
3
 

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut, butuh 

dukungan dan keterlibatan semua pihak, terutama partisipasi masyarakat. 

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan kebutuhan dasar untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik. Maka agar tujuan-

tujuan pembangunan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat dan 

pemerintah, diperlukan persepsi yang sama antar individu yang terlibat dalam 

pembangunan kesejahteraan masyarakat. Persamaan persepsi diperlukan mulai 

dari apa yang di tempuh, bagaimana implementasinya, monitoring dan evaluasi. 

Akhirnya pendekatan partisipatif disadari mutlak diperlukan dalam mencapai 

keberhasilan pembangunan. 

Pendekatan terhadap masyarakat seperti yang dijelaskan diatas tidak hanya 

menjadi acuan utama dalam pembangunan kesejahteraan, tetapi masih ada faktor 

pendorong lain, seperti potensi-potensi yang ada di daerah. Memperhatikan 

Potensi-potensi ini sangat penting untuk meningkatkan pemanfaatan potensi itu 

sendiri sehingga diharapkan dapat menjamin semua kebutuhan masyarakat. 

Dengan terpenuhinya kebutuhan, maka masyarakat akan hidup terjamin sehingga 

hal tersebut akan berdampak pada kehidupan sosial dan juga elemen-elemen 

kehidupan yang lain. Dengan demikian, pemerintah daerah seharusnya lebih 
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banyak memfokuskan kegaitan atau program pembangunannya pada pemanfaatan 

sumber daya dan potensi daerah itu sendiri. 

Salah satu daerah yang mejadikan sektor sebagai prioritas utama untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat peternak adalah Kabupaten Sumenep, 

yang mempunyai potensi di bidang peternakan yang cukup baik, hal ini 

berdasarkan data dari direktorat jenderal peternakan dan kesehatan hewan 

kementerian pertanian republik indonesia yang mengatakan bahwa Sumenep 

mempunyai populasi ternak sapi terbesar di Madura yaitu sebanyak 874.702 ekor 

pada tahun 2015, sebagaimana yang disampaikan oleh bupati sumenep KH. A. 

Busro Karim, ketika memberikan sambutan pada pelaksanaan seminar 

pengembangan usaha peternakan di madura bertempat di ruang area Wiraraja 

Sumenep di kantor bupati Sumenep. Oleh karena itulah berdasarkan Keputusan 

Menteri Pertanian Nomor 3755/KPts/HK. 040/11/2010, tanggal 23 November 

2010 telah ditetapkan sebagai Rumpun Sapi Madura dan akan diusulkan agar 

diakui oleh dunia internasional.
4
 

Selain itu, Dinas Peternakan Kabupaten Sumenep juga memberikan 

kontribusi positif terhadap peningkatan PAD Kabupaten Sumenep. Oleh karena 

itu maka dapat diasumsikan bahwa aspek peternakan mampu memberikan 

pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumenep. 

Dari beberapa fakta dan data awal tersebut diatas maka peneliti merasa perlu 

untuk melakukan riset dan pembelajaran lebih lanjut terkait bagaimana 

pemerintah Kabupaten Sumenep dalam mengembangkan dan memanfaatkan 

potensi daerah yang tersedia khususnya. dalam bidang Peternakan untuk 

                                                           
       

4
 http//:ditjennak.kemenenterian-pertanian.co.id diakses pada 30 November 2015  
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meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya Dengan demikian peneliti akan 

memberikan fokus penelitian pada Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep 

Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat peternak. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana kebijakan Dinas Peternakan dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat peternak di Kabupaten Sumenep ? 

2. Apa Saja Faktor Penghambat Dinas Peternakan dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat peternak di Kabupaten Sumenep ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah 

dikemukakan diatas, penulis ini dimaksudkan bertujuan untuk : 

1. Mengetahui kebijakan Dinas Peternakan dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat peternak di Kabupaten Sumenep. 

2. Mengetahui faktor Penghambat Dinas Peternakan dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat peternak di Kabupaten Sumenep. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Dalam peneliti ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa 

individu dan lembaga terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti : 

1. Manfaat Teoritik 
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a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan teori kebijakan. 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi Pemerintah dalam hal ini Dinas Peternakan Kabupaten Sumenep, 

agar penelitian ini dapat dijadikan acuan atau referensi dalam 

melaksanakan program-program yang berbasis kebijakan. 

b. Diharapkan pula penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan studi 

pustaka peneliti berikutnya.  

E. DEFINISI KONSEP DAN OPERASIONAL 

1. Definisi Konsep 

Definisi konseptual ini dimaksudkan untuk memberikan penegasan tentang 

makna dan arti kata yang ada didalam permasalahan yang disajikan. Dengan 

adanya penegasan arti tersebut akan mempermudah dalam memahami maksud 

yang tercantum dalam penelitian. 

a. Kebijakan  

Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang 

diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu 

lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan 

tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau 

mewujudkan sasaran yang diinginkan (carl friedrich).
5
 

Kebijakan (policy) berbeda dengan kebijaksanaan (wisdom) karena 

kebijakan adalah apa yang diputuskan oleh pemerintah pusat, sedangkan 

                                                           
       

5
 Ismail Nawawi, Public Policy: Analisis, Stategi Advokasi Teori Dan Praktek, Surabaya, 

pmn, 2009, Hlm. 8 
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kebijaksanaan adalah bagaimana penyelenggaraan oleh berbagai pejabat di 

daerah. Perhatian utama kepemimpinan pemerintahan adalah public policy 

(kebijakan pemerintah), yaitu apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah 

mengerjakan sesuatu itu, atau tidak mengerjakan sama sekali (mendiamkan) 

sesuatu itu (whatever government choose to do or not to do).  

Hal ini sangat penting untuk mengatasi keadaan pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan. Karena masyarakat bukan hanya 

menilai apa yang dilaksanakan oleh pemerintah saja tetapi juga apa yang 

tidak dilaksanakan pemerintah. Pemerintah bahkan dapat pengatur konflik 

untuk mencapai konsensus, sehingga pada gilirannya pemerintah dapat 

mengambil muka dengan peranannya sebagai penengah atau pelindung 

(protektor).
6
 

b. Pemerintahan 

Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni 

karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan 

pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda 

pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu 

pengetahuan, adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat 

dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek materi maupun forma, 

universal sifatnya, sistematis serta spesifik (khas).  

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata 

“perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang 

terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang 

                                                           
6
 Inu Kencana Syafiie, 2005, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Bandung: PT Refika 

Aditama, hlm. 145. 
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memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki 

ketaatan.  

Apabila dalam suatu kekuasaan pemerintahan, dibagi atau dipisahkan 

maka terdapat perbedaan antara pemerintahan dalam arti luas dengan 

pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit hanya 

meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan 

(eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif 

termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan 

(legislatif) dan yang melaksanakan peeradilan (yudikatif).
7
  

c. Kesejahteraan  

 Midglye menyatakan kesejahteraan sebagai kondisi dimana manusia 

sebagai mahluk sosial merasa kebutuhannya terpenuhi baik secara materi 

maupun sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi kata Sejahtera 

sering dipautkan dengan terpenuhinya kebutuhan manusia di bidang 

sandang, pagan dan papan serta pemenuhan terhadap kondisi-kondisi dan 

perlindungan terhadap resiko-resiko kekerasan.
8
 

d. Masyarakat  

Masyarakat adalah sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah 

secara bersama–sama dan memiliki visi dan misi serta tujuan hidup yang 

sama. Secara hakiki  dalam kehidupan bermasyarakat, sekelompok orang 

tersebut membutuhkan pemimpin untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan 

hidup secara bersama tersebut.   

                                                           
7
 Ibid., hlm. 20. 

                
8
 Midglye Yang Dikutip Oleh Isbandi Rukminto Adi Dalam Bukunya “Kesejahteraan 

Sosial (Pekerja Sosial, Pembangunan Sosial, Dan Kajian Pembangunan)” 2015, Depok : UI Press 

Hal. 23  
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e. Otonomi daerah  

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Istilah otonomi daerah bukan hal baru bagi bangsa dan negara 

republik indonesia sebab sejak indonesia merdeka sudah dikenal dengan 

komite nasional indonesia daerah (KNID), yaitu lembaga yang menjalankan 

pemerintahan daerah dan melaksanakan tugas mengatur rumah tangga 

daerahnya. 
9
 

2. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah petunjuk tentang bagaimana suatu variabel di 

observasi atau diukur. Indikator dari penelitian kebijakan Dinas Peternakan dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat peternak di Kabupaten Sumenep, sebagai 

berikut : 

a. Kebijakan Dinas Peternakan dalam meningkatkan kesejahteraan peternak di 

Kabupaten Sumenep 

1. Fasilitasi pelatihan teknis manajemen dan keterampilan untuk masyarakat 

peternak. 

2. Fasilitasi prasarana usaha bagi pengembangan peternakan. 

3. program peningkatan kesejahteraan peternak. 

4. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit.  

5. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan. 

                                                           
                

9
 H.S Sunardi dan purwanto, Tri bambang. 2006. Pendidikan kewarganegaraan untuk 

kelas IX SMP dan MTs. Jakarta: global. Hal : 49-57  
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b. Kendala yang dihadapi Dinas Peternakan dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat peternak di Kabupaten Sumenep. 

F. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian memberikan peneliti urutan-urutan pekerjaan yang harus 

dilakukan dalam suatu penelitian. Teknik penelitian menggunakan alat-alat 

pengukur yang diperlukan dalam melaksanakan suatu penelitian. Sehingga 

metode penelitian memandu peneliti tentang urutan-urutan bagaimana penelitian 

dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif 

mengkaji perspektif partisipasi dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan 

fleksibel. Penelitian kualitatif ditunjukan untuk memahami fenomena-fenomena 

sosial dari sudut pandang partisipan. Adapun langkah-langkah metode yang 

digunakan dalam mendukung penelitian ini yaitu sebagai berikut :  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan diambil dalam pembuatan proposal ini 

penulis menggunakan  jenis penelitian deskriptif, deskriptif adalah suatu 

metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena yang 

berlangsung tidak mengadakan manipulasi atau pengubahan pada variabel 

dan dimana data yang diambil dalam penelitian saat ini berdasarkan 

wawancara dan literatur. 

2. Sumber Data 

Sumber data adalah sumber-sumber yang dimungkinkan seseorang 

peneliti mendapatkan sejumlah informasi atau data-data yang dibutuhkan 

dalam sebuah penelitian. Kemudian sumber data, bila digolongkan menurut 

asal sumbernya dapat dibagi menjadi dua :  
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a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang didapatkan dari narasumber 

secara langsung dan mengerti tentang kejadian yang ingin diteliti. Data 

primer digunakan sebagai informasi penunjang penelitian supaya bisa 

memperkuat data informasi penulis dalam menyusun dasar penelitian.  

b. Data sekunder  

Data sekunder digunakan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Jenis data sekunder 

buku, artikel, arsip, perundangan, dan koran.  

Sesuai judul saya yaitu “kebijakan pemerintah daerah dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat peternak di Kabupaten 

Sumenep” memakai sumber data primer dan sumber data sekunder 

karena saya ingin mendapatkan data secara lengkap dan akurat.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam melakukan suatu penelitian, hal terpenting lainnya harus 

adanya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan 

proses untuk menghimpun data yang diperhatikan serta dapat memberikan 

gambaran aspek yang akan diteliti, data yang terpilih tergantung dari data 

yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 jenis yaitu :  

a. Wawancara  

Wawancara yaitu suatu pedoman yang digunakan untuk melakukan 

tanya jawab agar pertanyaan tersebut terarah dengan baik. Pertanyaan 

tersebut diajukan kepada pihak-pihak yang terkait untuk memperoleh 
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dan mengumpulkan data informasi mengenai kebijakan pemerintah 

daerah di Dinas Peternakan dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat pada peternakan. Wawancara ini dilakukan untuk 

mengetahui informasi atau data tentang program-program yang telah 

dipaparkan di Definisi Operasional.  

b. Observasi 

Observasi digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk 

memperoleh suatu gambaran yang lebih jelas melalui pengamatan yang 

dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian. Adapun hal- hal 

yang di observasi adalah keadaan pelaksanaan program peternakan 

seperti kondisi lapangan pada ternak, rumah/harta milik peternak. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu penelahan terhadap dokumentasi tertulis. Data 

yang diperoleh dari metode ini berupa cuplikan,kutipan, terbitan dan 

laporan resmi,buku harian pribadi dan jawaban terbuka terhadap 

kuesioner dan survey. Teknik dokumentasi nantinya dapat menjadi 

penguat data-data yang diperoleh dari penelitian ini. 

4. Subjek Penelitian 

Dalam proses penelitian, subjek penelitian juga menjadi sesuatu yang 

penting. Subjek penelitian merupakan orang atau benda atau situasi sosial 

yang akan diteliti. Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan 

sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian juga membahas 

karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian. Dalam menentukan 
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subjek penelitian, peneliti harus cermat memilih subjek penelitian agar hasil 

dari subjek ini dapat menjadi bahan yang berguana untuk hasil penelitian. 

Sesuai judul peneliti subjek penelitiannya ialah, dari instansi terkait 

yaitu Dinas Peternakan Kabupaten Sumenep, wawancara langsung dengan :  

a. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumenep dan 4 Kepala Bidang 

Dinas Peternakan Kabupaten Sumenep. 

b. 3 orang masyarakat di Kabupaten Sumenep. 

c. Sehingga jumlah keseluruhan 7 orang Subjek Penelitian 

5. Lokasi Penelitian 

Hal terpenting lainnya dalam penelitian adalah adanya lokasi 

penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan, 

penentuan lokasi penelitian juga akan memberi pengaruh positif terhadap 

penelitian yang akan dicapai termasuk pula dalam pengumpulan data hasil 

penelitian. Dengan adanya lokasi penelitian ini, akan memberi dukungan 

yang optimal bagi pengumpulan data. Adapun lokasi dari penelitian ini 

adalah Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Sumenep, Jl. Urip Sumoharjo 

No. 30 Kabupaten Sumenep. 

6. Teknik Analisis Data 

Dalam proses analisa data, diperlukan teknik-teknik atau metode 

tertentu. Proses analisis data dimulai dengan data yang tersedia dari 

berbagai sumber baik dari sumber primer maupun sumber sekunder. Pada 

dasarnya, tujuan dari analisa data didalam suatu penelitian ialah untuk 

menggambarkan fakta tentang hasil penelitian sehingga menjadi data yang 

mempunyai makna serta mudah dipahami dan diintepretasikan. Analisis 
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data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui 

proses editing dan proses interpretasi. Dari data tersebut mengungkapkan 

peristiwa sebagaimana adanya dalam bentuk kalimat. Kualitatif adalah suatu 

pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya 

peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan 

berinteraksi dengan orang-orang ditempat penelitian. Penelitian kualitatif 

juga bisa dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya 

tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. 

Sekalipun demikian, data yang dikumpulkan dari penelitian kualitatif 

memungkinkan untuk dianalisis melalui suatu penghitungan. 

Dalam penelitian ini digunakan analisis data yang telah dikembangkan 

oleh Miles dan Hubermann, menggunakan analisis model interaktif dengan 

empat prosedur, yaitu pengumpulan data, reduksi kata, display data, 

penarikan kesimpulan/verifikasi.
10

 Adapun tahap analisa menurut Miles dan 

Huberman addalah sebagai berikut :  

Gambar 1.1 komponen dalam analisis data model interaktif (Miles dan 

Huberman, 1992) 

 

 

 

 

 

                                                           
       

10
 Emzir. 2010, metode penelitiap kualitatif. Analisis data. Rajawali press. PT. Grafindo 

persada. Jakarta. 129-136 
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Sumber : M. Djunaidi Ghony & Fancan Almanshur (2012:308) 

a. Pengumpulan data  

Pengumpulan data merupakan data yang baru diperoleh dari hasil 

penelitian, yang merupakan kumpulan fakta atau fenomena-fenomena 

yang berrwujud data laapangan yang masih belum beraturan dan belum 

dipilah-pilah yang akan diolah ditahap kedua yaitu reduksi data. 

b. Reduksi data 

Reduksi data sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan laapangan. Reduksi data berrlangsung terus menerus selama 

penelitian berlangsung. Reduksi data merupaakan suatu bentuk analisis 

yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak 

perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga 

dapat ditarik kesimpulan sementaraa. 

c. Penyajian Data 

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun 

yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan daan 

pengambilan tindakan. Penyajian data dilakukan agar lebih mempermudah 

bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau 

bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan 

pengorganisasian data ke dalam suatu bentuk kemudian dipilah-pilah dan 

disisikan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan 

kategori  yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan 
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permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara 

diperoleh pada waktu data direduksi. 

d. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab 

fokus penelitian berdassarkan hasil analisis data simpulan disajikan dalam 

bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian 

penelitian kegiatan pengumpulan data, reduksi data, paparan data, dan 

penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan proses siklus dan 

interaktif. Analisis dan kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, 

berulang, dan terus menerus. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai 

rangkaian kegiatan analisis yang saling menyusul.  

 


