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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Dalam  sejarah  peradaban  manusia,  bentuk-bentuk  perlawanan  merupakan hal 

yang umum dan dapat ditemukan dalam setiap babak sejarah. Resistensi sendiri 

merupakan sebuah  fenomena  yang  merujuk  kepada  situasi  sosial  dimana  pihak-

pihak  yang  dirugikan  dalam  struktur  sosial  masyarakat  kemudian  melakukan 

perlawanan  terhadap  pihak-pihak  yang  merugikannya.  Globalisasi  sendiri  dinilai 

sebagai  sebuah  proses  yang  telah  banyak mengubah  berbagai  aspek  dalam 

kehidupan  masyarakat.  Dalam  kaitannya  antara  globalisasi  dan  resistensi  adalah 

apabila globalisasi mentransformasikan aspek-aspek kehidupan masyarakat, maka 

resistensi  sebagai  sebuah  fenomena  yang  kemunculannya  terikat  dengan situasi 

dalam masyarakat terpengaruh oleh globalisasi pula. Michael  Hardt  dan  A.  Negri 

dalam  bukunya  yang  berjudul War and  Democracy  in  the  Age  of  Empire1,  

menyebutkan  bahwa  resistensi  memiliki bentuk yang berbeda-beda sepanjang 

sejarah dan hal initerjadi secara garis besar karena adanya perubahan didalam 

masyarakat2.  

Resistensi  juga  memimiliki  konsep yang sangat  luas,  walaupun  demikian pada 

dasarnya  ingin  menjelaskan  terjadinya  perlawanan  yang  dilakukan  sub altern  

atau  mereka  yang  tertindas,  karena  ketidakadilan  dan  sebagainya. Resistensi  

juga  dapat  dilihat  sebagai  materialisasi  atau  perwujudan  yang  paling aktual dari 

                                                
1 Michael  Hardt  dan  A.  Negri,2004. Mutitude War and  Democracy  in  the  Age  of  
Empire.Penguin Group; New York City.hlm 68 
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hasrat  untuk menolak dominasi pengetahuan atau kekuasaan. Menurut Scott3 definisi  

resistensi  adalah  setiap  semua  tindakan  para anggota  kelas masyarakat  yang  

rendah  dengan  maksud  melunakkan  atau  menolak    tuntutan-tuntutan  (misalnya  

sewa,  pajak)  yang  dikenakan  pada  kelas  itu  oleh  kelas-kelas yang  lebih  atas  

(misalnya  tuan  tanah,  negara,  pemilik  mesin,  pemberi    pinjaman uang)  atau  

untuk  mengajukan  tuntutan-tuntutannya  sendiri  (misalnya  pekerjaan,lahan, 

kemurahan hati, penghargaan) terhadap kelas-kelas atasan ini4.  

Adapun bentuk  resistensi  sangat  beragam  dan  dapat  dilihat  berupa  suatu  

bentuk ketidakpatuhan,  penolakan  terhadap  kondisi  yang  mereka  tidak  sukai.  

Berbagai upaya mereka lakukan untuk tetap bertahan dan mencari penghidupan yang 

layak. Resistensi  yang  mereka  lakukan  bermacam-macam seperti resistensi  secara  

terbuka  atau terang-terangan, resistensi  secara   terselubung  atau  secara  

tersembunyi dan  berupa negosiasi5.  Resistensi masyarakat  menurut  Scott  dapat  

dibedakan menjadi dua  kategori yaitu resistensi  yang  disebabkan  oleh  penyebab  

secara langsung dan penyebab tidak  langsung. Resistensi masyarakat karena 

penyebab secara langsung seperti penindasan, ancaman, tekanan, paksaan yang 

dilakukan oleh tuan tanah, pemerintah,  pemilik  modal  atau  pihak  lain.  Resistensi  

yang  secara  tidak langsung  dilakukan  melalui  perlawanan  secara  sembunyi-

sembunyi. Resistensi secara  sembunyi-sembunyi mampu  mencapai  hasil  yang  

lebih  besar dibandingkan resistensi yang dilakukan  secara terang-terangan.  

                                                
3 Scott, J. C, 2000. Senjatanya Orang-orang yang Kalah: Bentuk Perlawanan Sehari-hari Kaum Petani. 
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia hlm 47 
4Denis Cote dan Laura Cliche, (2013), jurnal, Resistensi Masyarakat Lokal terhadap Perkebunan 
Sawit di Borneo, di akses pada 02 februari 2016. https://jabuli.wordpress.com/2013/01/22 /resistensi-
masyarakat-lokal-terhadap-perkebunan-sawit-di-borneo/ 
5Alisjahbana, MA, Sisi Gelap Perkembangan Kota Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2005. 

hlm 41 

https://jabuli.wordpress.com/2013/01/22/resistensi-masyarakat-lokal-terhadap-perkebunan-sawit-di-borneo/
https://jabuli.wordpress.com/2013/01/22/resistensi-masyarakat-lokal-terhadap-perkebunan-sawit-di-borneo/
https://jabuli.wordpress.com/2013/01/22
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Dari  segala  bentuk  resistensi  disepanjang  sejarah,  perlu  digaris  bawahi 

bahwa pada dasarnya resistensi muncul sebagai usaha untuk mencapai demokrasi 

yang  secara  nyata  memberikan  kebebasan  dan equality6. Bentuk  resistensi  diera 

globalisasi saat ini  sangat  terdistribusi  dan berbasiskan  pada networks dan  tidak  

memiliki suatu center menjadikan kelompok-kelompok  resistensi  dengan  mudah 

terhubung antara satu samalain. Prospek solidaritas dalam era globalisasi dengan 

demikian menjadi  sangat  tinggi antara  satu  sama  lain  selama  setiap  kelompok  

masih  berada  dalam  basis  yangsama  yaitu  untuk  demokrasi,  kebebasan  dan 

equality sehingga  tidak menghancurkan otonomi kelompok tertentu dan melarang 

perbedaan yang ada. Kesimpulannya adalah bahwa bentuk resistensi selalu berubah 

dari waktu ke waktu dan perubahan ini sejalan dengan perubahan kondisi yang  ada  

dalam struktur masyarakat. 

Dalam melihat persoalan terkait resisitensi masyarakat Kelurahan Kalaodi, 

peneliti melihatnya dalam teori hegemoni Gramsci.Dalam prespektiff hegemoninya, 

Gramsci mengemukakan terkait relasi dominasi yang dilakukan oleh Negara 

terhadap masyarakat. Gramsci menegaskan ada proses hegemoni yang dalam 

kekuasaan Negara, dimana tulisanya sebuah hegemoni terjadi ketika cara hidup, cara 

berpikir, dan gaya hidup dari kelompok elit yang mendominasi dan mengeksplorasi 

kelompok kecil lain maka disitulah terjadi proses hegemoni yang di lakukan oleh 

pemerintah dan swasta terhadap masyarakat Kelurahan Kalaodi.7 

                                                
6 Michael  Hardt  dan  A.  Negri,2004. Mutitude War and  Democracy  in  the  Age  of  
Empire.Penguin Group; New York City.hlm 343 
7Roger Simon, 1999, Gagasan-Gagasan Politik Gramsi .Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Insist Press,. 
Hlm.19 
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Dengan mempertahankan dominasi pemerintah Kota Tidore lewat proses 

hegemoni, pemerintah melalui instRumenya ingin terus membangun pola relasi yang 

cenderung timpang dan bias, namun hal demikin tampa disadari oleh masyarakat 

Kalaodi sebagai subjek yang didominasi. Berbagai cara coba dikerahkan entah 

melalui undang-undang, regulasi, aparatur Pemerintahan Kota Tidore, agen-agen 

kebudayaan dan sebagiannya. Meski dalam hegemoni terdapat sebuah upaya 

dominasi oleh pemerintah Tidore kepada masyarakat, namun kesadaran dan 

kebijaksanaan masyarakat Kalaodi sehinga terjadilah resistensi atau penolakan. 

Berangkat dari pemikiran diatas, penulis mencoba menggambarkan resistensi 

masyarakat Kelurahan Kalaodi setelah Pemerintah Kota Tidore memberi peluang 

investasi kepada PT. Laosindo dalam rangka mengelola air bersih di Kelurahan 

Kalaodi sebagai upaya memperbaiki taraf hidup masyarakat, karena selama ini 

masyarakat kekurangan air bersih. Oleh karena itu, rencana pembangunan Unit Air 

Baku Rum dan Pulau Maitara di Kelurahan Kalaodi diharapkan akan membawa 

dampak positif terhadap kebutuhan masyarakat terhadap air bersih. Dilihat dari satu 

sisi, rencana pembangunan Unit Air Baku Rum dan Pulau Maitaradi Kelurahan 

Kalaodi memungkinkan akan terjadinya resistensi masyarakat karena didasarkan 

pada : 1). Menurut adat istiadat Tidore, air yang berada di Kalaodi bukan sembarang 

air melainkan air suci untuk melakukan ritual-ritual adat sehinga jika PDAM 

menyedot air tersebut dikawatirkan akan mengering dan habis yang berdampak pada 

sisi spritual. 2). Berdampak pada lingkungan, penyedotan air dalam jumlah besar 

akan menyebabkan kekeringan dan tanah menjadi tandus. 3). Kecurigaan yang tetap 

kuat dalam masyarakat terhadap kemungkinan kerusakan lingkungan. 4). Kebijakan 
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pembangunan yang bersifat politis yang merugikan masyarakat setempat. 5). Bentuk-

bentuk resistensiyang dilakukan olehmasyarakat berupa pemblokiran jalan dan 

menghadang proses aktifitas pembangunan tersebut.  

Menurut  Erlangga selaku PPK Balai Wilayah Sungai Propinsi MalukumUtara 

pembangunan unit air baku Rum dan pulau Maitara sebenarnya tidak sama sekali 

merusak sumber mata ait utama sebagai proses ritual adat. Perlu diketahui oleh 

masyarakt Kalaodi bahwa dalam pelaksanaaan pembangunan unit air baku tidak 

menyedot secara langsung kepada suber utama air melainkan menampung debit air 

yang keluar dari sumber utamanya, sehinga masyrakat Kalaodi tidak perlu takut akan 

kerusakan pada sumber mata air yang berdampak kepada sisi spiritual . Dilain hal 

kami tegaskan kepada masyarakat Kalaodi pembangunan unit air baku tidak bersifat 

politis. Program pembanguan unit air baku Rum dan Pulau Maitara ini bertujuan 

menunjang kesediaan air bersih baik untuk mencukupi kebutuhan domestik, 

perkotaan maupun untuk membantu kesediaan air baku untuk pertanian, perkebunan, 

dan peternakan di pulau Maitara.  

Asumsi yang mendasari diadakannya pembangunan unit air baku Rum dan pulau 

Maitara adalah sebaai berikut  1). Di pulau Maitara secara umum tidak mempunyai 

sumber mata air untuk dikonsumsi. 2). Masyrakat Maitara hanya mengandalkan air 

hujan 3). Dari pada air di pulau Tidore itu tidak ada manfaatnya lebih baik 

ditampung dan untuk mengalirkan ke pulau Maitara. 4). Menyakut kesetaraan social. 

Persoalan resistensi masyarakat terhadap kebijakan pembangunan pemerintah 

bukan hal yang baru dalam proses perjalanan bangsa indonesia, akan tetapi terus 
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mewarnai berbagai aspek kebijakan pemerintah karena di sebabkan oleh banyaknya 

kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat dan mengancam keberlangsungan 

lingkungan hidup. Berdasarkan kajian AMDAL bahwa kebijakan program 

pembangunan Unit Air Baku Rum dan Pulau Maitaradi Kelurahan Kalaodi sangat 

bertentangan dengan kondisi lingkungan dan pemukiman masyarakat Kelurahan 

Kalaodi akan tetapi melalui Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 9 

Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tidore, 

pemerintah dan perusahaan seolah-olah memaksakan kehendak untuk terus 

melakukan operasi produksi sekalipun ada resistensi dari masyarakat setempat. Hal 

itu mengundang kecurigaan masyarakat terhadap kebijakan pembangunan tersebut. 

Jumlah proyeksi air baku kota Tidore mencakup 148 juta m3/tahun. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 

Tentang Izin Lingkungan sangat mengharuskan adanya pengkajian analisis dampak 

lingkungan AMDAL sebelum proses pengambilan keputusan tentang 

penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. Begitupun yang termuat dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas 

Air dan Pengendalian Pencemaran Air bahwa setiap program pembangunan 

pengelolaan air bersih harus melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan 

kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan 

memperhatikankepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan 

ekologis.Jadi kesimpulannya, terjadinya resistensi masyarakat di Kelurahan Kalaodi 

terhadap program pembangunan Unit Air Baku Rum dan Pulau Maitaradisebabkan 

oleh adanya kebijakan sepihak dari pemerintah kota Tidore dan perusaan yang punya 
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kepentingan dalam proses pembangunan tersebut tampa mempertimbangkan dan 

memperhatikan dampak negatif terhadap kebutuhan masyarakat dan kondisi 

lingkungan setempat (ekologi). 

Permasalahan air bersih menjadi salah satu isu penting di Kota Tidore karena 

selama ini terjadinya kekurangan air bersih khususnya di Pulau Maitara, Jumlah air 

bersih yang di sedot oleh perusahan PT Laosindo dalam setahun sebanyak 

31.179.600 liter/m3. Jumlah perbulan sebanyak 2.598 liter/m3 . Jadi dalam sehari 

masyarakat Maitara mengkonsumsi air sebnyak 86.610 liter/m3 . dengan jumlah 

penduduk Pulau Maitara 2.394 jiwa  maka dalam sehari setiap orang Maitara 

mendapatkan air sebanyak 37 liter/m3 8. Akan tetapi sebenarnya upaya pemerintah 

Kota Tidore dalam rangka menjamin kebutuhan air bersih bagi masyarakat setempat 

tidak seharusnya merusak mata air yang ada melainkan harus melestarikannya karena 

Pulau Tidore memiliki letak geografis daerah pegunungan. Dari berbagai masalah 

diatas, penulis mencoba  menganalisis dan mengkaji dan menuangkan menjadi 

skripsi, yang berjudul “Resistensi Masyarakat Kelurahan Kalaodi Terhadap Program 

Pembangunan Unit Air Baku”  

 

 

 

 

                                                
8Dokumen, 2014.Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), 
Pembangunan Unit Air Baku Rum Dan Maitara.hlm  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah penelitian yaitu: 

Bagaimana resistensi masyarakat Kelurahan Kalaodi terhadap Program 

Pembangunan Unit Air Baku Rum dan Pulau Maitara? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk Mengetahui latar belakang Bentuk resistensi Warga Kelurahan Kalaodi 

Terhadap Program Pembangunan Unit Air Baku Rum dan Pulau Maitara. 

2. Untuk Mendiskripsikan bentuk Resistensi Warga Kelurahan Kalaodi Terhadap 

Program Pembangunan Unit Air Baku Rum dan Pulau Maitara. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Akademis 

secara akademis,Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih pemikiran dalam rangka memperkaya wawasan terkait masalah 

Resistensi Masyarakat Kelurahan Kalaodi Terhadap Program Pembangunan 

Unit Air Baku. 

2. Secara Praktis 

Secara praktis, diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi 

pemerintah daerah, mahasiwa ilmu sosial dan ilmu politik dan masyarakat 

secara umumterkait masalah Resistensi Masyarakat Kelurahan Kalaodi 

Terhadap Program Pembangunan Unit Air Baku. 
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E. Definisi Konseptul Dan Operasional 

I. Definisi Konseptual 

a. Pengertian Resistensi 

Tema mengenai resistensi atau perlawanan menjadi sesuatu yang menarik bagi 

para ilmuwan sosial. Di akhir tahun 1980-an, resistensi menjadi trend dalam 

menelaah  kasus-kasus yang  mudah  diamati serta  bersifat empiris.  Bagi para 

peneliti sosial, resistensi dianggap berciri kultural, sebabia muncul melalui ekspresi 

serta tindakan keseharian masyarakat. Analisa resistensi sendiri terhadap suatu 

fenomena banyak melihat hal-hal yang ada dalam keseharian masyarakat baik 

berupa  kisah-kisah, tema  pembicaraan, umpatan, serta  puji-pujian dan perilaku 

lainnya sehinga resistensi menjadi gayung bersambut dalam keilmuan sosial.9 

Resistensi dalam studi James Scott10 yaitu fokus pada bentuk-bentuk perlawanan 

yang  sebenarnya ada dan terjadi disekitar kita dalam kehidupan sehari-hari, ia 

menggambarkan dengan jelas bagaimana bentuk perlawanan kaum minoritas lemah. 

Mereka yang tidak punya kekuatan dalam melakukan penolakan terbuka ternyata 

mempunyai cara lain dalam menghindari intervensi dari negara dan perusahaan. 

Menurut Scott11 terdapat beberapa bentuk resistensi yaitu: 

                                                
9Yusran Darmawan, 2009.Resistensi Dalam Kajian Antarpologi. hlm 1 website http://www.timur-
angin.com/2009/08/resistensi-dalam-kajian-antropologi.html, diakses pada 14 Desember 2017 pukul 
20.00 WIB 
10Scott, J. C, 2000. Senjatanya Orang-orang yang Kalah: Bentuk Perlawanan Sehari-hari Kaum Petani. 
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia hlm 101. 
11 Ibid, hlm 102 

http://www.timur-angin.com/2009/08/resistensi-dalam-kajian-antropologi.html
http://www.timur-angin.com/2009/08/resistensi-dalam-kajian-antropologi.html
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1. Resistensi tertutup (simbolis atau ideologis) yaitu gossip, fitnah, penolakan terhadap 

kategori-kategori yang dipaksakan kepada masyarakat, serta penarikan kembali 

rasahormat kepadapihak penguasa. 

2. Resistensi semi-terbuka (protes sosial atau demostrasi). 

3. Resistensi terbuka, merupakan bentuk resistensi yang terorganisasi, sistematis dan 

berprinsip. Manifestasi  yang digunakan dalam resistensi adalah cara-cara kekerasan 

(violent) seperti pemberontakan.12 

Pada akhirnya pendekatan terhadap penelitian level lokal dan bentuk- 

bentuknya mungkin dapat bernilai dalam memahami dinamika pembangunan. 

Perlawanan sehari-hari dan bentukny amerupakan gejala yang terjadi disekitar kita, 

yang kadang sering terlupakan bahwa perlawanan atau penolakan akan suatu hal 

tidak harus terbuka, karena memang secara tidak sadar kita melakukan perlawanan 

secara diam-diam (tak terbuka). 

Menurut adat istiadat Tidore, air yang berada di Kalaodi bukan sembarang air 

melainkan air suci untuk melakukan ritual-ritual adat sehinga jika PDAM menyedot 

air tersebut dikawatirkan akan mengering dan habis yang berdampak pada sisi 

spritual.adapun alas an alasan yang melandasi penolakan Masyarakat terhadap 

Pembangunan nit Air Baku Rum adalah sebagai berikut :  

1. Berdampak pada lingkungan, penyedotan air dalam jumlah besar akan menyebabkan 

kekeringan dan tanah menjadi tandus. 

                                                
12 Jurnal Vol 4, No 3 November 2008 oleh  Andi Suriadi berjudul Resistensi Masyarakat Dalam 
Pembangunan Infrastruktur Perdesaan hal. 54-55 
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2. Kecurigaan yang tetap kuat dalam masyarakat terhadap kemungkinan kerusakan 

lingkungan. 

3. Kebijakan pembangunan yang bersifat politis yang merugikan masyarakat setempat. 

II. Definisi Operasional 

 Definisi operasional merupakan salah satu langkah penting dalam 

penelitian karena berperan sebagai alat untuk mengukur variabel. Dalam penelitian, 

variabel penelitian adalah Bagaimana resistensi warga Kelurahan Kalaodi terhadap 

rencana pembangunan UnitAir Baku Rum dan Pulau Maitara. 

 Masyarakat Kalaodi merupakan sekumpulan masyarakat yang kuat akan 

adat istiadatnya. Masyarakat Kalaodi dalam kehidupan sehari-harinya kuat akan 

kehidupan sosialnya ketika dalam pengambilan keputusan, masyarakat Kalaodi akan 

ikut dengan keputusan sowohi atau ketua adat Kalaodi. Sehingga dalam setiap 

permasalahan yang datang, masyarakat Kalaodi masih patuh dan taat kepada setiap 

kebijakan dari ketua Adat terutama mengenai hal-hal yang berhubungan erat dengan 

adat istiadat.  

 Sebelum membahas lebih lanjut mengenai bagaimanan resistensi warga 

Kalaodi, terlebih dahulu peneliti mengawainya dengan pembahsan mengenai konsep 

resistensi. Resistensi merupakan sebuah fenomena yang merujuk kepada situasi 

sosial dimana pihak-pihak yang dirugikan dalam struktur sosial masyarakat 

kemudian melakukan perlawanan terhadap pihak-pihak yang merugikannya13. 

                                                
13 A.Hamza Kurniawan, 2013.Presistensi dan resistensi masyarakat terhadap eksistensi pertambangan  
emas di desa Bonto katute kabupaten Sinjai. Unhas ; Makassar, hlm 15 
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Definisi lain dari Schein14, berpendapat resistensi terhadap perubahan organisasi 

menjadi salah satu yang paling fenomena dimana-mana. Zaltman dan Duncan15 

mendefinisikan resistensi sebagai setiap perilaku yang berfungsi untuk 

mempertahankan status quo dalam menghadapi tekanan untuk mengubah status quo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
14 wanibe.weblog.esaunggul.ac.id/2013/07/26/resistensi-sebuah-alat-yang-membangun-untuk-
manajemen-perubahan/diakses pada tanggal 1 Maret  2017 pukul 11.15 WIB 
15 Ibid, 
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F. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian Deskriptif 

a. Penelitian Kualitatif 

Secara konseptual metode diartikan sebagai cara atau jalan16 berpikir, yaitu 

cara-cara menetapkan dan mengidentifikasi sesuatu, dan metode penelitian adalah 

cara untuk mencari kebenaran ilmiah yang hakiki, untuk mencari kebenaran ilmiah 

dan universal melalui cara berpikir deduktif dan berpikir induktif atau penggabungan 

kedua cara berpikir tersebut  

Metode penelitian Kualitatif menurut Craswell17 mendefinisikannya sebagai 

suatua pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu 

gejala sentral. Gejala sentrral tersebut diketahui melalui wawancara, dokumentasi 

dan observasi yang kemudian dianalisis untuk dapat di deskripsikan dan 

diinterpretasikan agar mendapatkan kesimpulan mendalam. 

 Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitataf, metode ini bertujuan untuk 

membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat 

popoluasi atau objek tertentu serta menggambarkan realitas yang terjadi18. 

Selanjutnya menurut Nazir19, “penelitian deskriftif adalah suatu metode untuk 

meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem 

penulisan ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”.  Selanjutnya 

                                                
16 J.R.Raco,2010. Metode Penelitian Kualitatif, Jenis,Karakteristi dan  
Keunggulannya.Grasindo;Jakarta, hlm 7 
17 Ibid, 
18 https://idtesis.com/metode-deskriptif, Diakses pada tanggal 13 maret 2017 pukul 18.00 WIB 

19 Ibid,  

https://idtesis.com/metode-deskriptif
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“penelitian deskriptif bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan 

akurat tentang fakta-fakta dari objek yang akan diteliti. 

2. Subjek Penelitian 

 Penentuan subjek penelitian dilakukan secara purposive sampling, yaitu 

teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu dalam rangka memperoleh data 

informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.20 

Subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian ditentukan 

secara sengaja. Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan 

berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian.informan penelitian ini 

meliputi beberapa macam, seperti : (1) Lurah Kalaodi dan Tokoh Adat, yaitu mereka 

yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam 

penelitian, (2) Masyarakat Kalaodi, yaitu mereka yang terlihat langsung dalam 

interaksi sosial yang diteliti, (3) Perusahan Laosindo, mereka yang dapat 

memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang 

diteliti. Adapun subjek dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah sebagai 

berikut:, Lurah Kalaodi, Tokoh adat, Masyarakat Kalaodi. 

 

3.   Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dipilih dari penelitian ini adalah Kelurahan Kalaodi Kecamatan 

Tidore Timur Kota Tidore. 

 

 

                                                
20Sugiyono,2008Memahami Penelitian Kuaitati. CV Alfabeta;Bandung. Hlm 26 
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4.  Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian adalah 

sebagai berikut : 

a. Wawancara  

Wawancara menurut Kartono21 merupakan suatu percaapan yang diarahkan 

pada suatu masaa tertentu. percakapan yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara 

(yang mengajukan pertanyaan) dan terwawancara (yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan yang diajukan).komunikasi yang dilakukan secara langgsung berguna 

untuk mendapatkan keterangan atau data yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. 

b. Observasi  

Observasi menurut Nawawi22merupakan teknik pengumpulan data dengan 

cara mengamati dan mencacat secara sistematik unsur-unsur yang tampak dalam 

suatu objek peneitian. Observasi berguna untuk menjelaskan, memberikan dan 

merinci gejala yang terjadi pada masyarakat Kalaodi, kemudian mengamati secara 

langsung objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang di perlukan. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi23 merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencari 

bukti-bukti dari sumber nonmanusia terkait dengan objek ang diteliti, berupa tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. pengumpulan data dengan 

                                                
21Jonathan Sarwono, 2010. Pintar menuis Karya Ilmiah – Kunci Sukses Dalam Menulis Ilmiah, CV 
ANDI OFSET; Yogyakarta Hlm 34 
22 Eko Sugiarto, 2015. Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis. Suaka Media; 
Yogyakarta , hlm 88 
23 Ibid, 
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menggunakan arsip atau dokumen sebagai sumber data yang dapat diperinci dengan 

cara melihat, mencatat dan mengabadikan dalam gambar. 

5.  Jenis Data 

a.  Data primer, adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitianlangsung 

terhadap objek penelitian. 

b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui study pustaka ( library research ) 

untuk mengumpulkan data – data melalui buku – buku, peraturan – peraturan, serta 

dokumen – dokumen yang ada relevansinya dengan penelitian 

6. Teknik Analisis Data 

Terkait dengan analisis data kualitatif, Bodgan24 mengatakan :“Data analysis 

is the process of sustematically searching and arranging the interview trenscripts, 

fieldnotes, and other materials that you acummulate to increase your own 

understanding of them and to anable you to present what you have discovered the 

others” (Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga 

dapat mudah di pahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain) 

Pada dasarnya proses analisis data dalam penelitian deskriptif berjalan 

bersamaan dengan pengumpulan data. Maksudnya, ketika peneliti melengkapi 

catatan lapangan setelah melakukan observasi, pada saat itu sesungguhnya ia telah 

melakukan anasisis data. Sehingga dalam penelitian deskriptif, peneliti bisa kembali 

                                                
24 repository.upi.edu/11713/6/T_PLS_1201451_Chapter3.pdf, diakses pada tanggal 14 Maret 2017 
pukul 18.50 WIB 
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lagi kelapangan untuk mengumpulkan data sekaligus melengkapi datanya yang 

dianggap kurang25. 

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

kualitatif yang terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu, reduksi data, penyajian data, 

menarik kesimpulan dan verivikasi. Selain itu analisis data tersebut berlangsung 

bersamaan dengan proses pengumpulan data, seperti tahapan-tahapan model 

interaktif dari Miles dan Huberma yang disajikan seperti gambar berikut  

 

  

   

 

 

  

 

Gambar 1.1. Analisis Data Model Interaktif dari Miles dan Huberman26 

1. Reduksi Data ( data reduction) 

Reduksi Data bukan hanya asal membuang data yang tidak diperlukan, 

melainkan merupakan upaya yang dilaukan oleh peneliti selama analisis data 

dilakukan dan merupaan langkah yang tak terpisahkan dari analysis data27. Langkah 

ini tidak hanya membuang data yang tidak diperlukan begitu saja,  tetapi melainkan 

merupakan upaya yang dilakukan peneliti selama analisis data dilakukan dan 

                                                
25 S Setyowati,2011.Jenis dan design penelitian. eprints.ums.ac.id/12891/6/BAB_III_bner.pdf diakses 
pada tanggal 15 Maret 2017 pukul 19.00 WIB 
26 Pawito,Ph.D, 2007. Penelitian Komunikasi Kualitatif.LKiS; Yogyakarta hlm 105 
27 Ibid, hlm 104 

Pengumpulan 

Data 

Reduksi Data Kesimpulan 

dan Verivikasi 

Penyajian Data 
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merupakan langkah yang tidak terpisahkan dari analisis data. Dalam penelitian ini 

reduksi data dilakukan pada saat peneliti menyeleksi pertanyaan-pertanyaan hasil 

wawancara dengan informan. Disini peneliti memilih dan memilah pertanyaan-

pertanyaan mana yang sesuai dengan konteks penelitian.Selain itu, peneliti berupaya 

mengurangi pemborosan kata sejauh tidak mengurangi inti atau makna dari 

pertanyaan atas informan.Hal ini dilakukan supaya data-data yang disajikan nantinya 

tetap fokus dalam menjawab permasalahan penelitian. 

2. Penyajian Data (Display Data) 

Komponen ini melibatkan langkah-langkah mengkoordinasi data, yakni 

menjalin kelompok data yang satu dengan kelompok data yang lain sehingga seluruh 

data yang di analisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan. Hal ini dikarenakan 

dalam penelitian kualitatif, data biasanya beragam perespektif dan terasa bertumpuk, 

maka penyajian data (Display Data) pada umumnya diyakini sangat membantu 

proses analisis28. Dalam penelitian, proses ini dilukukan peneliti saat menyajikan 

data-data hasil wawancara, observasi, dan sumber tertulis sesuai fokus penelitian. 

Dengan kata lain, peneliti mengelompokan itu tidak lagi terlihat saling bertumpuk 

karena telah disesuaikan dengan kategori berdasarkan fokus penelitian. Pada tahap 

ini, gambar atau diagram yang menunjukan keterkaitan antara gejala satu dangan 

gejala yang lain sangat diperlukan untuk keperluan analisis data.  

3. Penarikan Kesimpulan 

Pada tahap ini, peneliti pada dasarnya mengimplementasikan prinsip induktif dengan 

mempertimbangkan pola-pola data yang ada atau kecenderungan dari penyajian data 

                                                
28 opcit, hlm 106 
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yang telah dibuat. Peneliti dalam kaitan ini masih harus mengkonfirmasikan, 

mempertajam, atau mungkin merevisi kesimpulan-kesimpulan yang telah dibuat 

untuk sampai pada kesimpulan final berupa proposisi-proposisi ilmiah mengenai 

gejala atau realitas yang diteliti29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
29 AOC Ningrum , 2015. Metode penelitian Menurut Sugiono. 
eprints.ums.ac.id/34000/8/BAB%20III.pdf, diakses pada tanggal 16 Maret 2017 pukul 10.00 WIB 
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F.7. Alur Penulisan

Gambar 1.2 AlurPenelitian 

Masalah Penelitian 

Kesimpulan 

Tinjauan Pustaka 

Pengumpulan Data 

Reduksi,Interpretasi Data 

Analisis & Penyajian Data 

Data Primer 
1. Data Perencanaan
2.Dokumentasi

Data Sekunder 
1.Data Sondir
2. Data Boring



21 
 

F.8 Kerangka Pemikiran  

 

Gambar 1.3. Alur Kerangka Penelitian 
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