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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sosiologi industri merupakan salah satu bentuk konsep yang penting 

di dalam Sosiologi. Sosiologi Industri mengkaji tentang dunia industri dan 

pola – pola ekonomi dan juga struktur industri yang akan membentuk 

masyarakat yang cerdas dalam perekonomian maupun perindustrian seperti 

saat ini, serta memberikan identitas sosial pada seseorang dan gaya hidup 

serta membentuk bagaimana masyarakat yang berada disekitar kita (S.R 

Parker, 1992:1). Dalam ilmu Sosiologi Industri lebih menekankan bagaimana 

kita dalam menghadapi dunia industri dengan mengenal lebh dalam pola 

konomi maupun struktur di dunia industri itu sendiri. Selain itu fokus utama 

pada sosiologi industri juga lebih menekankan pada struktur ekonomi dan 

industrinya.  

Memahami masyarakat yang memiliki berbagai karakter khususnya 

pada dunia industri memberikan kesempatan sendiri pada masayarakat seperti 

kita untuk bisa melihatnya. Dalam proses tersebut bisa kita lihat dalam Modal 

Sosial di dalam masyarakat industri. Modal sosial atau biasa disebut jaringa / 

hubungan sosial didalam masyarakat bisa kita mengetahui bagaimana pola 

interaksi ataupun pola industri di dalam masyarakat industri.  

Modal Sosial merupakan sebuah konsep yang berbicara tentang 

beragai definisi yang saling keterkaitan, yang di dasarkan pada sebuah 

jaringan sosial. Definisi modal sosial seperti yang dikatakan oleh Robert 
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Putnam yaitu modal sosial merupakan sebuah jaringan sosial yang ada 

dikehidupan dengan mmengacu pada norma, jaringan dan kepercayaan 

sehingga mendorong seseorang untuk bertindak lebih efektif untuk mencapai 

tujuan bersama sama (Field, 2014:51). Modal sosial di atas dapat 

didefinisikan sebagaimana bentuk kepercayaan pada umumnya yang 

diberikan atau muncul dari kepercayaan secara umum di dalam masyarakat 

atau bagian – bagian tertentu yang ada dalam masyarakat. Selain itu konsep 

di atas juga diartikan sebagai rakaian dari nilai dan norma informal yang 

dimilikin bersama anggota satu dengan anggota lain yang ada di dalam 

masyarakat sehingga terjalin sebuah hubungan kelompok yang terjalin 

sebuah kerjasama antara satu dengan yang lainnya.  

Kerjasama tersebut akan dinyatakan berhasil jika antar anggota 

kelompok di masyarakat mampu memenuhi apa yang diharapkan antara satu 

sama lainnya kemudian dari hal tersebut akan muncul perasaan ketertarikan 

satu sama lain dengan memupuk rasa kejujuran satu dengan lainnya dalam 

sebuah kelompok masyarakat. Kepercayaan merupakan salah satu hal yang 

menjadikan sebuah organisasi atau kelompok masyarakat berjalan lebih 

efisien dalam menjalin sebuah hubungan. Interaksi diantara manusia dengan 

memberikan kontribusi terkait perkemangan ekonomi dan sosial akan 

memberikan sikap dan nilai yang membimbing satu sama lain di dalam 

masyarakat.  

Perkembangan modal sosial di Indonesia dalam bidang industri yang 

berkembang dalam lingkungan masyarakat tentu memiliki dampak tersendiri. 
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Karena hal tersebut di anggap masih memberi efek yang buruk dalam 

masyarakat karena adanya sebuah modal sosial dalam masyarakat yang 

mengumpulkan beberapa orang untuk membentuk sebuah organisasi atau 

perkumpulan dalam masyarakat, masih minim diminati. Karena melihat 

dampaknya yang nantinya akan tidak sepaham, atau memberikan keuntungan 

hanya pada salah satu pihak saja. Kondisi tersebut membuat seseorang sudah 

enggan dalam keterlibatan langsung, berpartisipasi atau berkontribusi 

langsung terhadap kerja – kerja yang bersifat kolektif.  

Berbagai upaya seringkali dilakukan untuk mengajak masyarakat 

dalam hal yang positif dengan mendirikan sebuah kelompok untuk 

membangun industri yang nantinya memberikan keuntungan bersama serta 

memberikan nilai yang positif didalam masyarakat. Tetapi hal terebut masih 

belum diberikan nilai yang positif oleh masyarakat. Keengganan, kemalasan, 

pesimis, maupun resisten terhadap upaya – upaya yang akan dilakukan secara 

kolektif masih memberikan nilai yang negatif dalam masyarakat, kurang nya 

minat juga merupakan salah satu faktornya.  

Membangun sebuah kepercayaan didalam masyarakat membutuhkan 

ketekatan yang kuat, terlebih lagi membangun kelompok dalam masyarakat 

untuk memberikan dampak yang positif demi mensejahterakan kelompok 

tersebut nantinya. Adanya konsep modal sosial ini masih menjadi konsep 

yang sering ditekankan dalam masyarakat terlebih lagi dalam sebuah 

kelompok usaha kecil yang berkembang didalam masyarakat yang mengajak 
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serta masyarakat lainnya untuk berkembang bersama. Akan tetapi hal tersebut 

tidaklah mudah, melihat faktor ekonomi yang mempengaruhinya.  

Tujuan pengembangan di negara Indonesia salah satunya adalah 

mensejahterakan bangsanya. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah 

memberikan berbagai upaya pembangunan mulai dari ekonomi, sosial, 

budaya, pertahanan keamanan, serta ideologi masyarakat. Pemangunan yang 

dilakukan dalam berbagai bidang dilakukan untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu adanya upaya 

pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah diharapkan memberikaan 

dampak yang baik dalam mesejahterakan bangsanya. Dalam pengkajian 

pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di negara 

Indonesia tentu tidak lepas dari wilayah pedesaan serta memiliki tingkat 

kemiskinan yang masih dalam kategori tinggi. Hal tersebut sudah tidak asing 

lagi melihat wilayah Indonesia yang mayoritasnya merupakan wilayah 

pedesaan. Wilayah pedesaan di Indonesia juga merupakan wilayah yang 

memiliki kesejahteraan yang kurang sehingga titik sentral pembangunan di 

Indonesia adalah wilayah Pedesaan.  

Program pembangunan pedesaan yang ditujukan untuk meningkatkan 

pemberdayaan masyarakat banyak dilakukan di desa – desa oleh Pemerintah. 

Hal tersebut tentu menjadi harapan yang besar bagi masyarakat desa, karena 

adanya program tersebut selain membantu dalam mensejahterakan 

masyarakat Pemerintah juga mampu meningkatkn perekonomian di wilayah 

pedesaan. Melalui program pengembangan usaha mikro kecil menengah 
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(UMKM) memberikan respon yang positif didalam masyarakat. Pemberian 

program pelatihan tersebut tentu melalui kualisi atau desa tersebut harus 

memenuhi beberapa kriteria yang diberikan oleh Pemerintah seperti halnya 

desa tersebut harus merupakn desa maslahat (desa yang belom maju) dimana 

SDM ataupun SDA nya masih tergolong belum mengalami kemajuan. Selain 

itu adanya program pelatihan UMKM ini nantinya mampu memberikan 

pelajaran bagi masyarakat untuk mampu membuka usaha dan 

mengembangkan SDA yang ada serta memberikan keuntungan baik dari 

kesejahteraan maupun dari segi ekonominya.  

Program mewujudkan pembangunan desa tersebut, dibutuhkan peran 

partisipasi masyarakat, hal ini dibutuhkan karena masyarakat lebih tau dan 

mengenal bagaimana kondisi desa tersebut, potensi apa yang nantinya bisa 

dikembangkan di desa tersebut, agar nantinya dalam pengembangan desa 

tersebut mampu memberikan kesejahteraan terhadap masyarakatnya. 

Harapan tentang desa yang mandiri dan berdaya saing  diwujudkan oleh 

pemerintah melalui program pengembangan kelembagaan produktivitas dan 

pelatihan kewirausahaan. Kegiatan pokok yang dilakukan dalam melakukan 

program tersebut salah satunya seperti, Pertama mengembangkan 

strandarisasi dan sertifikasi kompetensi yang dilakukan oleh lembaga tersebut 

dengan melibatkan peran aktif asosiasi profesi perusahaan serikat pekerja dan 

juga instansi pemerintah yang bergerak pada bidangnya, Kedua 

meningkatkan kualitas dan relevansi dan mengefisiensikan kembali pelatihan 

kerja melalui pembinaan dan pemberdayaan lembaga pelatihan kerja baik 
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swasta meupun pemerintah, Ketiga  memasyarakatkan nilai dari budaya yang 

produktif, mengembangkan sistem dan metode peningkatan produktivitas 

kerja, dan yang terakhir Keempat mengoptimalkan peran Unit Pelaksanaan 

Teknis Daerah (UPTD) yaitu BLK sebagai lembaga pelatihan untuk 

meningkatkan ketrampilan dan keahlian dalam mewujudkan tenaga kerja 

yang berdaya saing. Program ini merupakan salah satu bentuk program baru 

yang dilakukan oleh salah satu Dinas Pemerintah yang mengembangkan 

usaha melalui ekonomi kreatif dengan mengemangkan potensi desa melalui 

usaha mikro kecil menengah (UMKM). 

Desa Tanjungarum, Sukorejo, Kabupaten Pasuruan merupakan salah 

satu desa yang menyimpan berbagai potensi didalamnya. Banyak potensi 

ekonomi dari segi industri kecil yang mampu dikembangkan di Desa tersebut 

sehingga mampu memberikan peningkatan pendapatan dari segi ekonomi 

maupun dari segi kesejahteaan warganya. Karena letak desa tersebut di 

dukung dengan salah satu ikon terkenalnya yaitu berada di sekitaran Taman 

Dayu Pandaan. Letaknya yang bisa di jangkau dan mudah ditemukan 

membuat warga sekitar juga mampu mengangkat wisata tersebut dengan 

memperkenalkan ke berbagai kalangan.  

Adanya pengembangan industri kecil menengah mikro ini juga tak 

jauh dari tangan Pemerintah yang membantu untuk mengembangkanya. 

Sebelum adanya industri jamur tiram ini warga desa Tanjungarum adalah 

salah satu warga yang mempuyai usaha pembuatan kerupuk, tetapi hal 

tersebut tak banyak warga yang mengelutinya. Sehingga munculnya bantuan 
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dari pemerintah berupa pelatihan uaha mikro kecil menengah (UMKM) ini 

mampu membuka keinginan warga sekitar untuk membuka usaha selain dari 

pembuatan kerupuk saja. Ide pembuatan budi daya  jamur yang muncul dari 

salah satu warga di desa Tanjungarum ini memberikan respon yang positif, 

banyak warga yang mengikuti pelatihan tersebut bahkan juga diminati dari 

luar desa Tanjungarum. 

Keinginan membukan budidaya jamur ini memberikan dorongan yang 

kuat dari salah saru warga Tanjungarum yang bernama Bapak Irwanto, beliau 

memulai usaha ini dari keinginannya berwirausaha sendiri, awal mulanya 

dimulai sejak tahun 2009 yang kemudian beliau mengajukan keinginanya 

dulu di kawasan budidaya di Lembang Bandung untuk mendapatkan bantuan, 

dikarenakan jarak yang jauh dan berbagai kendala akhirnya Bapak Irwanto 

mendapat kesempatan lebih mudah untuk mengajukan budidayanya kepada 

Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Dari situ usaha yang di kembangkan 

memberikan hasil yang maksimal hingga mampu membuka pelatihan sendiri 

untuk warga lain yang ingin belajar membuat budidaya jamur tiram. 

Pemerintah menuntut dan memberikan kesempatan untuk warga sekitar 

terlibat langsung dalam pelatihan yang diterapkan memberikan dampak yang 

positif meskipun tidak semua berhasil dalam pengembangan budidaya jamur 

tiram ini. Dalam proses ini warga sekitar memilih mendirikan usaha mereka 

secara indvidu bersama keluarga masing – masing, tetapi tetap ada komunitas 

petani jamur yang mereka bangun di desa Tanjungarum untuk tetap 

menguatkan solidaritas serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang 
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budi daya jamur tiram, tentu dalam hal tertentu mampu memacu pertumbuhan 

sosial ekonomi di desa Tanjungarum yang akan mempengaruhi kesejahteraan 

masyarakat, kesempatan kerja, serta pendapatan masyarakat desa 

Tanjungarum.  

Kondisi modal sosial pada masyarakat desa merupakan satu hal yang 

tidak boleh dilupakan. Unsur – unsur utama yang ada didalamnya  menjadi 

satu konsep atau dimensi yang tidak boleh dilupakan. Dari beberapa 

hubungan yang aktif antara manusia yang saling percaya, saling 

memperhatikan sserta memiliki kesamaan nilai dan perilaku yang mengikat 

anggota dalam sebuah jaringan kerja yang memenuhi adanya kerjasama 

(Leksosno, 2009:45). Masyarakat yang memiliki modal sosial yang tinggi 

mampu menciptakan hubungan sosial dalam dunia industri hal tersebut bisa 

dikataakan menjalin hubungan kerja antara petani satu dengan petani lainnya, 

maupun hubungan dengan pengepul ataupun konsumen. Hal inilah yang 

nantinya mampu mendorong seseorang dalam menjalin hubungan sosial yang 

baik sehingga memberikan dampak positif dari segi produktivitas. Modal 

sosial yang memberikan rasa percaya satu sama lainnya, toleransi dan kerja 

sama akan membangun jaringan yang baik dalam pengelolaan usaha mikro 

kecil menengah (UMKM) di Desa Tanjungarum. Karena dalam hubungan 

sosial ini khususnya di desa Tanjungarum yang peneliti amati pada awalnya, 

adanya hubungan saling percaya dan timbal balik dalam usaha UMKM 

budidaya jamur tiram ini sudah tergolong baik hanya saja dalam hubungan 

sosial yang ada di komunitas petani jamurnya masih kurang diperhatikan oleh 
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karena itu dengan adanya penelitian modal sosial ini peneliti ingin lebih jauh 

melihat bagaimana peran modal sosial di dalam masyarakat khususnya yang 

bergerak pada bidang UMKM. 

Penelitian ini melihat apakah petani jamur dan juga masyarakat 

sekitar mampu memberikan hubungan – hubungan  dan saling percaya satu 

sama lain yang nantinya bisa menumbuhkan ikatan – ikatan pada masa depan 

pada bidang – bidang lainnya dan juga melihat bentuk modal sosial yang ada 

di masyarakat Desa Tanjungarum khususnya pada bidang industri UMKM 

budidaya jamur tiram. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti memaparkan 

bentuk dan peran  modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat desa 

Tanjungarum dalam pengelolaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) 

dalam industri budidaya jamur tiram.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah yang didapat sebagai berikut : 

Bagaimana bentuk modal sosial yang ada dalam usaha kecil mikro 

pada industri jamur di desa Tanjungarum Kabupaten Pasuruan ? 

1.3 Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan 

yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah : 
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Mengetahui dan memahami bentuk modal sosial dalam usaha kecil 

mikro pada industri jamur di desa Tanjungarum Kabupaten Pasurua. 

1.4  Manfaat Penulisan 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian 

ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memerikan kontribusi 

pengembangan teori yang menjadi landasan penelitian ini terkait dengan teori 

modal sosial dari Robert Putnam, berkaitan dengan modal sosial yang ada di 

masyarakat dengan mengacu pada sektor industri dengan melihat pada tiga 

aspek yang dikemukakan oleh Putnam khususnya pada industri Jamur di Desa 

Tanjungarum, Sukorejo, Kabupaten Pasuruan.  

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat diterapkan oleh pihak 

– pihak yang berkompeten dan memiliki wewenang baik oleh pemerintah 

maupun pihak yang yang terkait khususnya pada masyarakat Kabupaten 

Pasuruan. Manfaat secara praktis tersebut dapat penulis uraikan sebagai 

berikut : 

a. Manfaat bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini tentang melihat modal sosial dalam indutri kecil 

di Desa Tanjungarum untuk meningkatkan lagi interaksi sosial antar individu 
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kedalam kelompok dari segi ekonomi masyarakat yang melibatkan 

masyarakat Desa Tanjungarum, Pemerintah Kabupaten Pasuruan, juga 

Pemilik Industri Jamur desa Tanjungarum. Bentuk penerapan hasil penelitian 

ini misalnya dapat diwujudkan dengan dibuatnya kebijakan dalam jangka 

panjang untuk meningkatkan kembali usaha kecil mikro yang bisa 

memberikan kesejahteraan kepada masyarakat pedesaan.  

b. Bagi Masyarakat Desa Tanjungarum  

Hasil penelitian dari moda sosial bagi masyarakat setempat yang 

berbicara tentang Modal Sosial Dalam Industri Jamur di Kabupaten Pasuruan 

ini dapat dijadikan acuan maupun pertimbangan bagi masyarakat setempat 

dalam menerapkan modal sosial dalam masyarakat Desa Tajungarum baik 

dengan masyarakat maupun dengan Pemerintah. Bagi masyarakat dan 

narasumber penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai ilmu 

dalam menjalin hubungan sosial dengan lainnya.  

c. Manfaat bagi Civitas Akademika 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi baru bagi 

mahasiswa maupun dosen sebagai penunjang keilmuan dan mempertajam 

analisis terkait dengan topik – topik yang diangkat dalam penelitian ini, 

terutama terkait dengan tema tentang modal sosial.  
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1.5 Definisi Konsep 

Salah satu batasan yang umum dipakai yang berguna sebagai upaya 

penyeragaman penulisan dalam membaca, definisi konsep bertujuan untuk 

menemukan masing – masing variabel, antara lain : 

1.5.1 Modal Sosial  

Putnam melihat modal sosial sebagai “modal” (sesuatu yang bisa 

digunakan untuk menghasilkan sesuatu). Modal sosial bisa digunakan oleh 

kalangan miskin untuk keluar dari ketertinggalannya.Warga miskin dapat 

menggunakan jaringan dan kesaling percayaan, misalnya, untuk 

mendapatkan modal produksi atau akses terhadap lahan garapan. Karena itu, 

Putnam menyarankan pemerintah memfasilitasi terbentuknya kelompok - 

kelompok mandiri warga di kawasan-kawasan berpenduduk miskin untuk 

meningkatkan modal sosial mereka (Leksono, 2009:9). 

1.5.2 UMKM ( Usaha Mikro Kecil dan Menengah)  

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah bentuk unit usaha 

kecil yang bergerak pada bentuk kegiatan usaha produktif, alternatif 

penyaluran kredit, maupun dalam hal penyerapan tenaga kerja. Krisis 

ekonomi pada tahun 1998 menjdai bukti bahwa sektor UMKM merupakan 

kekuatan ekonomi kreatif Indonesia. Ekonomi kreatif yang bersumber pada 

kreatif sumber daya kreatif, berpeluang mendorong daya saing bangsa 

Indonesiadi masa depan (Irma Siti, 2016:1). 
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1.5.3 Industri Kreatif 

Industri Kreatif merupakan kumpulan aktifitas ekonomi yang 

berkaitan dengan penciptaan ataupun pengetahuan dan informasi. Industri 

Kreatif dikenal juga sebagai industri budayan ataupun industri ekonomi 

kreatif. Kementrian Perdagangan Indonesia menyatakan bahwasanya industri  

merupakan industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, ketrampilan, 

dan juga bakat seseorang untuk mencapai kesejahteraan serta lapangan 

pekerjaan dengan menghasilkan sumber daya kreasi dan daya cipta individu. 

(Sigit Hermawan, 2012:9). 

1.6  Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan sebuah metode atau cara yang 

digunakan sebagai pedoman dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Metode 

Penelitian mempunyai peran penting dalam pengumpulan data, merumuskan 

masalah, menganalisis dan intrepetasi data yang digunakan meliputi.  

1.6.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan jenis 

penelitian deskriptif. Penelitian Kualitatif diebut sebagai prosess 

penyelidikan untuk memahami sebuah masalah sosial berdasarkan pada 

gambaran holistik yang berbentuk kata – kata, melaporkan pandangan 

informan secara terperinci, yang kemudian disusun dengan bentuk latar 

alamiah. Metode penelitian kualitatif disebut juga dengan metode penelitian 

naturalistik karena dalam penelitian ini dilakukan dalam kondisi alami atau 
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kondisi yang alamiah (natural setting) biasanya metode ini disebut juga 

dengan metode etnografi, karena pada awal tahap metode ini lebih banyak 

digunakan dalam meneliti pada bidang antropologi atau daya, disebut juga 

sebagai metode kualitatif karena data yang dikumpulkan dan diaanalisa lebih 

bersifat kualitatif  (Sugiyono, 2014:8). 

Penggunaan metode kualitatif untuk menggambarkan bentuk dan 

peran modal sosial seperti apa yang ada di Industri Jmur desa Tanjungarum 

Kabupaten Pasuruan, sehingga dapat menggambarkan fenomena dan 

dideskripsikan menggunakan pendekatan kualitatif  

Jenis penelitian menggunakan jenis deskriptif yang merupakan suatu 

metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu 

kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun memuat suatu peristiwa dimasa 

sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memuat deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta – 

fakta, sifat – sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Metode 

deskriptif adalah sebuah metode yang dalam penelitian meneliti sebuah 

kelompok manusia, sebuah objek, suatu sistem pemikiran maupun suatu kelas 

peristiwa pada saat ini. Tujuan dari penelitian deskriptif ini membuat 

deskripsi, gambaran, ataupun lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta – fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti 

(Nazir, 2014:43).  
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Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian dengan metode 

atau pendekatan deskriptif. Karena peneliti ingin mempelajari secara dalam 

latar belakang serta interaksi lingkungan dari unit – unit sosial yang menjadi 

subjek penelitian khususnya pada masyarakat Desa Tanjungarum yang terjun 

pada bidang industri jamur. 

1.6.2 Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di lokasi Dusun Panjangrum Desa 

Tanjungarum, Kecamatan Sukorejo, Pandaan Kabupaten Pasuruan, Jawa 

Timur , 67161. Alasan peneliti memili lokasi penelitian di kawasan Desa 

Tanjungarum ini karena :  

a) Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu kota yang menjadi pusat 

industri terbanyak. Jumlah parik yang berdiri di Kabupaten Pasuruan 

lebih dari 1000 pabrik dari berbagai jenis produk yang di hasilkan. 

Karena jumlah industri yang cukup banyak membuat peneliti tertarik 

meneliti dalam sektor industri dalam mengembangkan UMKM.  

b) Industri Budidaya Jamur (khususnya untuk jamur tiram) di Desa 

Tanjungarum merupakan pertama kalinya di Pandaan. Masih sangat 

asing jika berbicara tentang pertanian dalam bentuk budidaya jamur di 

daerah tersebut. Karena ini pertama kalinya dan menjadi pertanian jamur 

pertama yang berhasil dan bertahan dalam jangka waktu yang panjang. 

Sehingga hal ini menarik peneliti untuk mencari tau peran dan bentuk 
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modal sosial seperti apa pada lingkungan masyarakat industri jamur di 

desa Tanjungarum 

1.6.3 Sumber Data  

Sumber data yaitu bahan penting yang digunakan oleh peneliti untuk 

mendapat kan data yang akurat dan benar, serta data untuk digunakan peneliti 

dalam menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan dari 

penelitian tersebut. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

terdapat dua sumber, yaitu : 

a. Data Primer 

Merupakan data yang diperoleh langsung dan dikumpulkan peneliti 

dari subjek penelitian melalui observasi dan wawancara pada subjek 

penelitian yang sudah di tentukan oleh peneliti.  

b. Data Sekunder  

Merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti dari bahan 

kepustakaan sebagai penunjang dari data pertama. Data jenis ini bukan dari 

sumber asli, tetapi diperoleh dari pihak – pihak lain ataupun dari 

dokumentasi. Adapun sebagai data sekunder penulis mengambil dari buku, 

pengumpulan dokumentasi, jurnal, artikel, panduan observasi serta 

mengadakan wawancara langsung.  
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1.6.4 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini terdiri dari individu yang mengetahui dan 

memahami tentang objek yang diteliti oleh peneliti. Dalam pencarian subjek 

penelitian peneliti menggunaka teknik Purposive Sampling yang berarti 

teknik dalam menentukan sampel dengan beberapa pertimbangan tertentu. 

Seperti dalam melakukan peneitian tentang kualitas makanan maka data 

sampel sumberdatanya adalah orang yang ahli dalam makanan, atau 

penelitian tentang kondisi lingkungan di suatu daerah, maka sampel sumber 

datanya adalah orang yang ahli lingkungan pada wilayah tersebut (Sugiyono, 

2014:85) 

Pengambilan data dilapangan ini banyak dibantu oleh beberapa 

subyek penelitian yang telah ditentukan dimana penentuan subyek ini 

dilakukan langsung oleh peneliti. Peneliti dalam menentukan dibantu 

langsung dengan melakukan observasi dan melakukan beberapa wawancara 

singkat sebelum penelitian dilakukan.  

Untuk memilih obbjek penelitian, yang ditentukan oleh peneliti, yaitu 

sebagai berikut : 

a. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Budidaya Jamur Tiram  

b. Pekerja / Buruh 

c. Pengepul / yang mengambil jamur dari petani untuk diolah maupun 

dijual kembali 

d. Masyarkat Desa Tanjungarum  
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Alasan peneliti menentukan subyek yang ada diatas karena dalam 

peneitian yang akan dilakukan berkaitan dengan bagaimana bentuk modal 

sosial dalam industri UMKM Jamur Tiram yang ada di Desa Tanjungarum 

dan dalam penelitian ini hanya menentukan satu pemilik Industri UMKM. 

Jadi dalam penelitian nantinya hanya difokuskan pada satu industri dengan 

menambah subyek yang berkaitan dengan industri tersebut seperti masyarakat 

sekitar.  

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah yang paling 

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti 

tidak akan mendapatkan data yang lebih lengkap atau lebih akurat, dalam 

teknik pengumpulan data ini nantinya peneliti dapat terbantu dalam 

pengambilan data serta mendapatkan data yang memenuhi standart data yang 

telah ditetapkan. Oleh karena itu peneliti nantinya harus menggunakan teknik 

pengumpulan data yang tepat agar nantinya dapat digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data.  

Pengumpulan data yang lebih empiris, maka peneliti melakukan 

pengumpulan data dengan beberapa metode, sebagai berikut : 

a. Obervasi Langsung   

Observasi Langsung atau biasa disebut dengan pengamatan langsung 

merupakan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa adanya 
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alat standart lain untuk keperluan dalam melakukan observasi cara 

pengamatan langsung terdapat kemungkinan untuk mencatat hal – hal, 

perilaku, dan pertumbuhan, dimana kejadian tersebut berlangsung atau 

sewaktu perilaku tersebut terjadi (Nazir, 2014:154). 

Data yang dikumulkan mealui observasi langsung lebih banyak 

digunakan dalam penelitian kualitatif. Dengan mengamati aktifitas, kejadian 

dan melakukan komunikasi langung kepada subjek yang diteliti lebih 

memudahkan peneliti dalam mendapatkan data. Selain melakukan observasi 

langsung peneliti juga menggunakan observasi tak berstruktur.  

Data yang dikumpulkan melalui observasi langsung lebih banyak 

digunakan dalam penelitian kualitatif. Dengan mengamati aktifitas, kejadian 

dan melakukan komunikasi langung kepada subjek yang diteliti lebih 

memudahkan peneliti dalam mendapatkan data. Selain melakukan observasi 

lansgung peneliti juga menggunakan observasi tak berstruktur. Observasi 

nantinya merupakan suatu kegiatan yang dimana peneliti tidak mengetahui 

aspek – aspek dari kegiatan – kegiatan yang ingin diamati dengan tujuan dari 

penelitiannya peneliti juga tidak memiliki suatu rencana tentang cara 

pencatatan dari pengamatannya sebelum dia memulai kerja dalam 

pengumpulan data (Nazir, 2014:155). 

Metode ini digunakan langsung oleh peneliti saat melakukan 

penelitiang awal saat survey lokasi penelitian dan meminta izin kepada subjek 

penelian saat melakukan observasi awal dengan memberitahu bahwa peneliti 



 

20 
 

melakukan penelitian ini untuk bahan skripsi di desa Tanjungarum khususnya 

pada petani budidaya jamur yang berkaitan dengan modal sosial terhadap 

kelompok industri jamur tiram yang khususnya nanti akan berkaitan dengan 

hubungan seperti apa yng terjalin di desa Tanjungarum khususnya pada peran 

modal sosialnya. Kemudian pada penelitian selanjutnya dilakukan kembali 

observasi lanjutan terkait dengan data – data yang nantinya dibutuhkan oleh 

peneliti. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah metode pengambilan data melalui tanya jawab 

antara kedua belah pihak atau bisa dengan orang lebih dari dua. Selain itu 

wawancara juga merupakan teknik pengambilan data melalui tanya jawab 

dengan saling bertatap muka. Wawancara ini dilakukan dengan mendatangi 

subjek peneliti, kemudian meminta ijin untuk bisa mengajukan beberapa 

tanya jawab  terhadap informan yang nantinya data tersebut bisa digunakan 

untuk tambahan oleh peneliti.   

Isi dari wawancara nantinya menggambarkan situasi saat melakukan 

wawancara, pewawancara maupun responden. Isi wawancara yang tidak 

sesuai dengan responden akan mempengaruhi situasi wawancara yang 

dilakukan. Hal ini diperlukan ketrampilan dari pewawancara dengan 

kemampuan menggugah kemampuan responden dalam berwawancara 

apalagi pertanyaat yang terlalu pekat atau sensitif yang sukar untuk dijawab 

(Nazir, 2014:171). 
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Wawancara di lakukan pada saat penelitian hasil, dimana teknik 

melakukan wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara tidak 

terstruktur agar nantinya peneliti bisa menciptakan suasana keakraban dengan 

narasumber agar data yang didapatkan juga bisa lebih maksimal.  

Pada penelitian awal peneliti telah melakukan beberapa wawancara 

terkait dengan judul penelitian. Dimana dalam penelitian awal ini peneliti 

bertanya terkait beberapa hubungan sosial yang terjalin di masyarakat seperti 

apa dan juga tentang petani jamur ataupun kelompok tani di Desa 

Tanjungarum seperti apa. Dalam penelitian selanjutnya peneliti melakukan 

wawancara dengan beberapa sujek peneliti yang telah di tentukan, untuk 

mendapatkan hasil yang meluas nantinya wawancara yang dilakukan 

menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur.  

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan sebuah catatan atau karya seseorang tentang 

sesuatu yang telah berlalu. Dokumentasi yang berkaitan dengan seseorang 

maupun ekelompok orang, peritiwa dan kejadian dalam situasi sosial yang 

berkaitan dengan fokus penelitian merupakan sumber informasi yang sangat 

berguna bagi peneliti dalam mengumpulakn sebuah data (Sugiyono, 

2014:240).  Dokumen itu dapat berupa bentuk teks tertulis, artefact, gambar, 

maupun foto. Dengan melakukan dokumentasi untuk melengkapi hasil 

pencarian data dari sebuah wawancara agar nantinya data yang dicari terbukti 

kebenarannya, melaui sebuah foto maupun arsip perusahan yang dapat 
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mendukungnya sehingga dokumentsi tersebut dapat jelas bahwa terjadi dan 

dilakukanya. 

Peneliti melakukan teknik dokumentasi ini dengan mengambil 

gambar melalui kamera untuk melengkapi hasil penelitian yang akan 

dilakukan, wawancara dengan nara sumber maupun melalui gambar – gambar 

lainnya yang menunjang penelitian ini. Melalui foto ataupun arsip lainnya 

yang dapat mendukung sehingga dokumentasi tersebut bisa jelas bahwasanya 

telah terjadi dan telah dilakukannya penelitian yang berkaitan dengan modal 

sosial dalam industri jamur di Desa Tanjungarum, Kabupaten Pasuruan.  

1.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

analisis data kualitatif. Karena nantinya yang diperoleh merupakan data yang 

dikumpulkan berbentuk kata – kata bukan dalam bentuk rangkaian angka 

ataupun bentuk statistik. Data yang dikumpulkan dalam beraneka macam cara 

yaitu melalui wawancara, dokumentasi dan observasi serta tambahan dalam 

bentuk rekaman suara. Sebelum data digunakan telah melalui penulisan, 

penyutingan, pengeditan, pengetikan, dll. Analisis kualitatif tetap 

menggunakan kata – kata yang kemdian diperluas dengan menggunakan 

perhitungan statistik yang telah ditentukan sehingga nantinya data yang 

diolah merupakan data yang nantinya untuk membantu mendapatkan hasil 

analisis.   
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Seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman analisis data 

dalam penelitian kualitatif dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan 

setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan 

Huberman (1984), mengemukakan bahwa sebuah aktivitas dalam analisis 

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai selesai, sehingga nantinyadata terisi secara penuh.  

 

 

 

 

 

Gambbar 1.1  Komponen dalam Analisis Data : Model Interaktif 

Dengan menggunakan teknik ini lebih mempermudah peneliti dalam 

menganalisa karena data yang diperoleh sangat memungkinkan untuk 

mengalami perubahan. Teknik analisa data dalam penelitian ini mencangkup 

tiga tahap yaitu : 

1.7.1 Reduksi Data 

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan – catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan 

data dengan memulainya dari pembuatan ringkasan, mengkode, menelusuri 
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tema menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data 

ataupun informasi yang didapatkan.  Reduksi data merupakan bentuk analisa 

yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan membuang yang tidak 

berguna serta mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan 

– kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi (Sugiyono, 2014:246). 

1.7.2 Penyajian Data  

Setelah data direduksi langkah selanjutnya yaitu mendisplaykan data. 

Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk 

tabel, grafik, pictogram maupun lainnya. melalui penyajian ini data lebih 

tersusun, terorganisasikan dalam pola hubungan sehingga lebih mudah untuk 

(Sugiyono, 2014:249). 

Penyajian data ini dengan cara mencermati, peneliti akan lebih mudah 

memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang dilakukan oleh 

informan. Yang artinya apakah nantinya peneliti akan meneruskan 

analisisnya atau mencoba mengambil tindakan dengan memperdalam apa 

yang menjadi penelitiannya.   

1.7.3  Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Penarkan kesimpulan atau verifikasi merupaka kegiatan akhir dari 

analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, dimana 

peneliti menemukan makna data yang telah disjikan. Kemudian data yang 

telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata – kata untuk bisa 
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mendeskripsikan fakta yang ada dilapangan untuk menjawab pertanyaan yang 

kemudian diambil intisarinya saja. 

Dalam melakukan validitas data dan untuk mengecek keaslian data 

yang nantinya akan menjadi data yang penting peneliti melakukan 

perpanjangan data untuk menguju kredibilitasnya. Dengan memperpanjang 

data ini berarti hubungan peneliti dengan nara sumber akan semakin akrab 

(tidak ada jarak), semakin terbuka, dan saling mempercayai satu dengan 

lainnya sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.  

Kesimpulan dalam sebuah penelitian kualitatif nantinya yang bisa 

menjawab sebuah rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi 

mungkin juga tidak. Karena seperti yang telah dikemukakan rumusan 

masalah dalam sebuah penelitian kualitiatif memiliki sifat sementara dan 

akan berkembang setelah dilakukan penelitian langsung dilapangan 

(Sugiyono, 2014:252). 

1.8 Keabsahan Data 

Pengujin keabsahan data pada penelitian ini nantinya peneliti akan 

menggunakan teknik trianggulasi. Teknik trianggulasi berarti menggunakan 

teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber 

yang sama (Sugiyono, 2014:241). Dalam penggunaan teknik ini peneliti 

menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data 

yang sama. Trianggulasi berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang 

berbeda – beda dengan menggunakan teknik yang sama.  
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Trianggulasi dalam penelitian ini menggunakan teknik dengan 

menanyakan pendapat dari informan satu dengan informan yang lainnya. 

Misalnya pendapat dari pemerintah desa dengan pendapat dari pemilik 

industri jamur atau masyarakat setempat khususnya di Desa Tanjungarum 

yang terkait dengan penelitian atas pertanyaan yang sama. Tujuan dari 

membandingkan informasi yang didapat adalah agar peneliti yakin 

memastikan bahwa data yang di dapat memiliki nilai kredibel.  


