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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendampingan adalah suatu proses pembangunan kelompok masyarakat 

yang dilakukan secara transformasi, partisipatif, sistematis dan terus menerus 

melalui pengorganisasian dan peningkatan kemampuan sumber daya 

masyarakat agar mereka mampu menyatakan persoalan-persoalan dirinya 

sendiri dalam rangka merubah kondisi eksploitasi dan menindas yang mereka 

alami. Pencapaian umum dari pendampingan adalah terbangunnya kelompok 

masyarakat yang mandiri dan sebagai tempat berhimpun masyarakat dalam 

meningkatkan perekonomiannya (Elfindri, 2008 : 273). Pendampingan yang 

dimaksud adalah pendampingan konsultan yang ada di Pusat Layanan Usaha 

Terpadu – Koperasi usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) Kota 

Batu. 

PLUT-KUMKM merupakan lembaga yang menyediakan jasa-jasa non 

finansial yang menyeluruh dan terintegrasi bagi Koperasi dan Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah untuk meningkatkan kinerja produksi, kinerja pemasaran, 

akses ke pembiayaan, pengembangan SDM melalui peningkatan kapasitas 

kewirausahaan, teknis dan managerial, serta kinerja kelembagaan dalam rangka 

meningkatkandaya saing KUMKM (Deputi bidang pengembangan dan 

restrukturisasi usaha. 2013 : 1). 

Konsultan adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu 

dan memberi opini dari suatu sudut pandang, yang opininya dibayarkan sebagai 
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biaya. Opini atau saran dibuat secara ekslusif untuk klien dan dapat berupa 

rangkuman, analisa, rekomendasi dan implementasi (Ray, 2006:1). Konsultan 

yang dimaksud dalam hal ini adalah Konsultan yang ada di Pusat Layanan Usaha 

Terpadu – Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM). 

Konsultan yang ada di PLUT-KUMKM Kota Batu di pilih oleh provinsi Jawa 

Timur Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia melalui surat 

keputusan yang dibuat melalui peraturan Deputi Menteri Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah Bidang pengembangan dan Restrukturisasi usaha. 

Konsultan yang ada di PLUT-KUMKM terdiri dari lima konsultan yaitu, 

konsultan produksi, konsultan pemasaran, konsultan pembiayaan, konsultan 

sumber daya manusia dan konsultan kelembagaan. 

Konsultan yang ada di PLUT-KUMKM Kota Batu ini adalah salah satu 

tenaga ahli di beberapa bidang, konsultan ini direkrut sebagai tenaga ahli 

dibidangnya dengan sistem volunteer (sukarelawan) dengan beberapa ketentuan 

tertentu yang telah ditetapkan dalam kebijakan pengembangan pusat layanan 

usaha terpadu koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (PLUT-KUMKM) 

Bab IV pasal 12 dan 13 yang menjelaskan sistem rerutmen konsultan / 

pendamping. Persyaratan khusus menjadi seorang konsultan yang telah di atur 

dalam pasal 13, yaitu Pengalaman menjadi konsultan pendamping dibuktikan 

dengan surat pengalaman kerja, kemudian memiliki sertifikat pelatihan 

konsultan pendamping KUMKM dan ada beberapa hal yang lainnya. 

Pengalaman yang dibutuhkan untuk menjadi seorang konsultan, konsultan 

dipilih dari para UKM (Usaha Kecil dan Menenengah) yang telah mengikuti 

secara rutin kegiatan yang diadakan di PLUT-KUMKM Kota Batu.  Kemudian 
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mendapat sertifikat dalam menjalankan pendampingan pelatihan terhadap 

UKM.  

Konsultan secara garis besar memiliki tugas memberikan pelayanan yang 

dibutuhkan sesuai dengan permohonan Jasa Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah yang kemudian melakukan tindakan berkaitan dengan pemohonan 

melalui (konsultasi, pendampingan, pelatihan dan pengembangan, advokasi, 

mediator bisnis dan jaringan dan sebagainya sesuai dengan pelayanan yang ada 

di PLUT-KUMKM). Sehingga konsultan menjadi salah satu sarana untuk 

membantu bagi para pengusaha dalam meningkatan dan menyelesaikan 

permasalahan Usaha Mikro dan Kecil di Kota Batu (Deputi bidang 

pengembangan dan restrukturisasi usaha. 2013 : 28). 

Konsultan memiliki tugas untuk melakukan pendampingan disetiap bidang 

yang terdiri dari lima bidang, diantaranya bidang pemasaran, bidang produksi, 

bidang kelembagaan, bidang pembiayaan dan bidang sumber daya manusia. 

Setiap konsultan memiliki program kerja yang telah dirumuskan untuk 

melakukan sebuah pendampingan terhadap UMKM yang ada di kota Batu. 

UMKM yang didampingi harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran sehingga 

nantinya akan di kategorikan sebagai Usaha Mikro, Kecil atau Menengah. 

Pendampingan yang dilakukan oleh para konsultan meliputi, pelatihan, 

sosialisasi dan kunjungan.  

Teknis melakukan sebuah pelatihan para konsultan biasanya mengundang 

pemateri dari luar yang sesuai dengan tema pelatihan dalam bidang Pemasaran, 

SDM, Pembiayaan, Produksi dan Kelembagaan. Selain dari pemateri luar, para 
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konsultan sendiri melakukan pelatihan yang langsung dipimpin oleh setiap 

konsultan dan pelatihan ini juga dapat disampaikan oleh pemateri dari peserta 

UKM yang sudah ahli dalam bidangnya. Pelatihan yang intensif bagi peserta 

aktif dinamakan dengan pelatihan Auto Pilot Bisnis, dimana pelatihan Auto Pilot 

Bisnis ini memiliki sekitar 17 peserta termasuk para konsultan dan biasanya 

pemateri oleh UKM yang  sudah ahli dalm bidangnya. 

Profesi sebagai seorang konsultan di PLUT-KUMKM para konsultan juga 

memiliki usaha yang dapat dikategorikan Usaha Mikro dan Kecil. Penghasilan 

yang didapat oleh pengusaha yang berkategori UKM dapat di jelaskan sebagai 

berikut, penghasilan yang didapat oleh usaha Mikro dalam satu bulan memiliki 

kekayaan bersih paling banyak 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan, untuk pengasilan tahunannya paling banyak 

300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Penghasilan yang didapat oleh usaha Kecil 

dalam satu bulannya adalah >50.000.000 (lebih dari lima puluh juta rupiah)  

paling banyak 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan pengahasilan tahunannya 

lebih dari 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai paling banyak 

2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Penghasilan bagi usaha 

Menengah dalam saetiap bulannya lebih dari 500.000.000 (lima ratus juta 

rupiah) paling banyak 10.000.000.000 (sepuluh miliyar rupiah) dan penghasilan 

pertahunnya lebih dari 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) paling 

banyak 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) (Deputi bidang 

pengembangan dan restrukturisasi usaha, 2014 : 135-136). 
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Penghasilan yang didapat menjadi seorang konsultan di PLUT-KUMKM 

Kota Batu memiliki prosedur gaji yang didapat langsung dari kementrian pusat 

yaitu kementrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, kurang lebih 2.500.000 

(Dua juta lima ratus ribu rupiah). Para konsultan disetiap bulannya sebelum 

mendapatkan gaji harus menyetorkan laporan bulanannya, yang kemudian akan 

di evaluasi langsung oleh kementrian pusat koperasi usaha kecil dan menengah.  

Setelah melakukan observasi ada hal yang menarik untuk dibahas, berbicara 

mengenai seorang konsultan dimana konsultan ini sebagai tenaga ahli dari 

sistem volunteer yang kemudian di pilih oleh kementrian pusat. Para konsultan 

memiliki usaha yang berkategori usaha kecil dan menengah, secara tidak 

langsung memiliki peluang usaha yang lebih baik dan menguntungkan. Akan 

tetapi, mengapa para pengusaha ini memilih ikut menjadi seorang konsultan di 

PLUT-KUMKM, dimana gajinya tidak sebanding dengan hasil keuntungan dari 

usahanya. Waktu dalam melakukan pendampingan pun di kategorikan cukup 

intensif karena, disetiap bulan konsultan harus melaporkan pendampingannya 

dan kunjungannya kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Jika terjadi 

ketidak sempurnaan dalam laporan, maka para konsultan wajib untuk 

memperbaikinya. Laporan yang telah diberikan kepada kementrian pusat 

selanjutnya akan di evaluasi, dengan diserahkannya laporan tersebut para 

konsultan akan mendapatkan gaji dari kementrian pusat disetiap bulannya. 

Berdasarkan latar belakang menujukkan bahwa adanya sebuah 

“pengetahuan dan kepentingan manusia” dibalik sebuah  profesi konsultan  

pendampingan pada UMKM di Kota Batu. Kepentingan dan Pengetahuan yang 
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dijelaskan oleh Jurgen Habermas, yang mana para konsultan pendamping 

melakukan pendampingan berupa kunjungan, sosialisasi bahkan pelatihan 

secara tidak langsung berhubungan dengan kepentingan apa yang dimiliki 

konsultan yang tidak lepas dari statusnya sebagai seorang pengusaha.   

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalahnya adalah Bagaimana Perspektif Kritis Profesi 

Konsultan Pendamping Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini diharapkan mampu untuk Mengetahui 

kepentingan di balik Profesi Konsultan Pendamping Pada Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (UMKM). 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih 

pengetahuan mengenai Profesi Konsultan Pendamping Pada Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (UMKM) pada kajian kritis “pengetahuan dan kepentingan 

manusia” oleh Jurgen habermas. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Pemerintah 

Hasil penelitian tentang Perspektif Kritis Profesi Konsultan Pendamping 

Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)  diharapkan mampu 

memberikan referensi kepada pemerintah khususnya Kementrian Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah untuk meningkatkan kembali kualitas Kosultan 

dalam memberikan pendampingan kepada Usaha Mikro dan Kecil sebagai 

salah satu aset penyumbang perekonomian negara.  

2.  Mahasiswa 

Hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan referensi bagi 

mahasiswa maupun dosen untuk menambah ilmu pengetahuan dan referensi 

mengenai Profesi Konsultan Pendamping Pada Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) dalam prespektif kritis. Sehingga mampu dijadikan tolak 

ukur kajian kritis selanjutnya. 

3. UMKM  

Hasil penelitian Profesi Konsultan Pendamping Pada Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (UMKM) dalam prespektif kritis di Kota Batu ini dapat 

dijadikan sebagai rujukan dan pertimbangan mengenai kualitas kinerja yang 

telah dijalankan oleh para konsultan. Berupa diskusi ringan atau FGD sewaktu 

adanya perkumpulan atau pelatihan peserta UMKM. 
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1.5 Definisi Konsep 

1. Perspektif Kritis 

Kata “Kritis” muncul dari bahasa yunani yang berarti “hakim” dan diserap 

oleh bahasa Latin. Kamus (Oxford) menerjemahkan sebagai “sensor” atau 

pencarian kesalahan. Seringkali “kritis” dimaksudkan sebagai penilaian, entah 

buruk atau bagus. (Bono, 2007:204) 

Teori Kritis adalah sebuah unsur hakiki dalam usaha sejarah manusia untuk 

menciptakan suatu dunia yang dapat memuaskan kebutuhan-kebutuhan dan 

kekuatan-kekuatan manusia tujuannya yakni pembebasan manusia dari 

pembudakan (Sindhunata, 1983:80). 

2. Profesi 

Profesi adalah sebuah sebutan atau jabatan di mana orang yang menyandang 

mempunyai pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui ‘training’ atau 

pengalaman lain, atau bahkan dibimbing atau memberi nasihat/saran atau juga 

melayani orang lain dalam bidangnya sendiri (Sumaryono, 1995 : 33). 

Profesi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Modern, “profesi” berarti 

‘pekerjaan yang dilandasi dengan keahlian’, yaiu yang berasal dari kata 

profeteor yang berarti, ‘mengumumkan, menyatakan kepercayaan, 

menegaskan, membuka, mengakui, dan membenarkan.’ Jadi, profesi dapat 

dikatakan sebagai suatu kegiatan atau usaha (trade) yang oleh pelaksana atau 

pelakunya dinyatakan secara terbuka dan didepan umum (Nafsiah, 2000 : 67). 
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3. Konsultan 

Konsultan adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu 

dan memberi opini dari suatu sudut pandang, yang opininya dibayarkan sebagi 

biaya. Opini atau saran dibuat secara ekslusif untuk klien dan dapat berupa 

rangkuman, analisa, rekomendasi dan implementasi (Ray, 2006:1). 

4. Pendampingan 

Pendampingan adalah suatu proses pembangunan kelompok masyarakat 

yang dilakukan secara transformasi, partisipatif, sistematis dan terus menerus 

melalui pengorganisasian dan peningkatan kemampuan sumber daya 

masyarakat agar mereka mampu menyatakan persoalan-persoalan dirinya 

sendiri dalam rangka merubah kondisi eksploitasi dan menindas yang mereka 

alami. Pencapaian umum dari pendampingan adalah terbangunnya kelompok 

masyarakat yang mandiri dan sebagai tempat berhimpun masyarakat dalam 

meningkatkan perekonomiannya (Elfindri, 2008 : 273). 

5. UMKM 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang 

mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi 

secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan 

dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, 

dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang 

harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan 

pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada 
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kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan 

Badan Usaha Milik Negara (Deputi bidang pengembangan dan restrukturisasi 

usaha, 2014 : 151). 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penilitian kualitatif. 

Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah meneliti 

informan – sebagai subjek penelitian – dalam lingkungan hidup kesehariannya. 

Untuk itu, para peneliti kualitatif sedapat mungkin berinteraksi secara dekat 

dengan informan, mengenal secara dekat dunia kehidupan mereka, mengamati 

dan mengikuti alur kehidupan informan seacara apa adanya (wajar). 

Pemahaman akan simbol-simbol dan bahasa asli masyarakat menjadi salah satu 

kunci keberhasilan penelitian ini (Idrus, 2009 : 23-24). 

Data penelitian kualitatif diperoleh dari hal-hal yang diamati, didengar, 

dirasa, dan dipikirkan oleh peneliti. Tentu saja informasi-informasi itu selalu 

terkait dengan fokus penelitian. Biasanya data tersebut berupa rekaman 

wawancara yang kemudian harus ditranskripkan oleh peneliti dalam bentuk 

narasi. Data wawancara itu diperoleh dari amatan peneliti melalui observasi 

yang dilakukannya (Idrus, 2009 : 62). 

Pendekatan penelitian kualitatif relavan untuk menjelaskan permasalahan 

dan kegiatan yang ada di penelitian Profesi Konsultan Pendamping Pada Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara kritis. 

1.6.2 Jenis penelitian  
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Penilitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan kritis. Penelitian 

tindakan kritis atau disebut penelitian emansipatori didasarkan pada teori kritik 

dan mempunyai tujuan membebaskan individu melalui pengumpulan 

pengetahuan yang memiliki ciri demokratis, responsif, dan kontekstual, 

kebebasan, dan mengarah pada peningkatan kehidupan(Yaumi, 2016 : 15). 

Penelitian ini akan bertujuan untuk membebaskan pelaku UMKM dari 

belenggu ketidaktahuannya terhadap legitimasi kekuasaan yang dilakuka oleh 

konsultan pendampin UMKM yang ada di Pusat Layanan Usaha Terpadu 

Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Batu. 

1.6.3 Lokasi penelitian 

Penelitian Peran Konsultan dalam mengembangkan Pusat Layanan Usaha 

Terpadu – Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dilakukan di kantor Pusat 

Layanan Usaha Terpadu – Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kota batu 

yang terletak di Jl. Abdul Gani atas No. 2 Ngaglik Kota Batu. Sebagai tempat 

yang dipilih oleh Kementrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk 

konsultan menjalankan tugasnya dalam mengembangkan Pusat Layanan Usaha 

Koperasi – Usaha Mikro, kecil, Menengah Kota Batu.  

1.6.4 Teknik Pemilihan Subyek Penelitian 

Penentuan subyek dalam penelitian ini adalah menggunakan Purposive 

Sampling. Purposive Sampling adalah Sampel ini dilakukan dengan cara 

pengambilan subjek bukan didasarkan pada strata, random, atau wilayah, tetapi 

pada tujuan tertentu. Penggunaan metode ini dilakukan dengan berbagai 
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pertimbangan. Misalnya, karena keterbatasan waktu, tenaga, ataupun dana, kita 

tidak bisa mengambil sampel yang besar. 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut, 

1. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau 

karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri pokok populasi. 

2. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang 

paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi. 

3. Penentu karakteristik populasi dilakukan dengan cermat didalam studi 

pendahuluan (Kun dan Juju, 2006 : 118). 

Kriteria yang diambil yaitu Konsultan yang ada di Pusat Layanan Usaha 

terpadu – Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kota Batu. Konsultan yang 

peneliti ambil untuk penelitiannya, sebagai berikut :  

a. Konsultan Produksi, oleh bapak Ir. Riyanto sekaligus pengusaha minuman 

sari apel (Brosem) 

b. Konsultan Pemasaran, oleh bapak Arifin pengusaha aneka kerajinan 

tangan (Handy craft) 

c. Konsultan Pembiayaan, oleh ibu Chandra sekaligus pengusaha kaos sablon 

d. Konsultan kelembagaan, oleh bapak Hudi sekaligus pengusaha kripik buah 

(Ramayana) 

e. Konsultan Sumber Daya Manusia, oleh bapak Roni pengusaha Madu Kota 

Batu 

 

 



13 
 

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang 

dilakukan secara sistematis (Idrus, 2009 : 101). Observasi dibagi menjadi dua 

observasi partisipasi dan non pasrtisipasi. Peneliti menggunakan observasi 

partisipatif yaitu penliti terlibat dan melibatkan diri bersama-sama sumber 

informasi penelitian. Peneliti betul-betul dapat dapat menghayati keadaan, 

tingkah laku, interaksi, atau perbuatan sumber informasi yang ditelitinya 

(Yusuf, 2017:388). 

Peneliti menggunakan observasi secara langsung, Observasi ini dilakukan 

peneliti di Kantor Pusat layanan Usaha Terpadu–Koperasi Usaha Mikro, Kecil, 

Menengah di Kota Batu. Peneliti melakukan terjun secara langsung ke kantor 

PLUT-KUMKM dengan meminta tolong kepada teman untuk 

mengantarkannya atau dilain hari peniliti menggunakan transpotrtasi umum 

yaitu angkutan umum yang kemudian berhenti di terminal Batu, menunggu 

teman untuk menjemput mengantarkan ke PLUT-KUMKM. Ketika observasi 

dilakukan selalu mengalami kehujanan, di karenakan memang Kota Batu setiap 

pagi sekitar kurang lebih jam 10  diguyur hujan sampai sore pada saat itulah 

peneliti melakukan observasi. Ketika peneliti berada di PLUT-KUMKM, 

peniliti masih menunggu Konsultan yang sedang melakukan pekerjaan, sambil 

menunggu peneliti melakukan komunikasi dengan staff yang ada di PLUT-

KUMKM. Komunikasi yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk 

melakukan pendekatan kepada semua staff yang ada di PLUT-KUMKM 

sehingga mampu menjalin hubungan untuk mempermudah penelitian. 
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Kemudian juga peneliti melihat dan ikut secara langsung kegiatan yang 

dilakukan oleh Konsultan pemasaran dan peneliti akan melihat bagaimana 

model pendampingan konsultan pemasaran dalam usaha mikro dan kecil di 

kota Batu. Selain itu, peneliti mengikuti beberapa pelatihan yang diadakan 

secara bergantian di rumah peserta UMKM, peneliti hanya mengandalkan 

google maps untuk mengetahui lokasi pelatihan. 

b. Wawancara   

Wawancara (interview) adalah pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpulan data) kepada 

responden, dan jawaban-jawabanresponden dicatat atau direkam dengan alat 

perekam (tape recorder). Teknik wawancara dapat digunakan pada responden 

yang buta huruf atau tidak terbiasa membaca dan menulis, termasuk anak-anak. 

Dalam melakukan teknik wawancara terhadap informan, hendaklah 

pertanyaan melingkupi beberapa hal antara lain : 

1. Apa (apa yang terjadi, apa yang dikatakan dan dilakukan, apakah hal itu 

merupakan peristiwa rutin, apa makna hal itu bagi si pelaku); 

2. Siapa (siapa yang terlibat, ciri-ciri sosial pelaku, peran yang dimainkan, 

bagaimana seseorang sampai terlibat, dasar penerimaan kelompok, siapa 

pemimpinnya) 

3. Kapan (kapan kejadian berlangsung, hubungan kejadian satu dengan 

kejadian yang lain, apa yang menyebabkan hal itu muncul) 

4. Di mana (di mana itu terjadi, dalam setting sosial, budaya, ekonomi, politik 

yang bagaimana, mungkinkah terjadi di tempat ini) 
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5. Mengapa (mengapa terjadi, apa faktor penyebabnya) 

6. Bagaimana (bagaimana kejadian itu berlangsung dan bagaimana kejadian 

itu dihubungkan dengan kejadian lain). (Idrus, 2009 : 104) 

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah kepada konsultan yang ada 

di PLUT-KUMKM Kota Batu yang terdiri dari, konsultan pemasaran, konsultan 

produksi, konsultan kelembagaan, konsultan pembiayaan dan konsultan sumber 

daya manusia sebagai obyek langsung dalam penelitian. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

diajukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa 

berbagai macam, tidak hanya dokumentasi resmi. Dokumentasi dapat 

dibedakan menjadi dokumentasi primer, jika dokumen ini ditulis oleh orang 

yang langsung mengalami suatu peristiwa. Dan dokumen sekunder, jika 

peristiwa yang dilaporkan kepada orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang 

lain.  

Otobiografi adalah contoh dokumen primer dan biografi seseorang adalah 

contoh dokumen sekunder. Dokumen dapat berupa buku harian, surat pribadi, 

laporan, notulen rapat, catatan kasus (case records) dalam pekerjaan sosial, dan 

dokumen lainnya. Akan tetapi, perlu diingat bahwa dokumen-dokumen ini 

ditulis tidak untuk tujuan penelitian sehingga penggunaannya memerlukan 

kecermatan (Soehartono, 2011: 70). 

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan dokumentasi berupa 

foto, catatan penulis, dokumen dan record  yang nantinya akan di narasikan 
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oleh peneliti didalam naskah. Peneliti juga menggunakan dokumen primer dan 

dokumen skunder berupa biografi para konsultan.  

1.6.6 Teknik Analisa Data 

Dalam membahas tentang analisis data dalam penelitian kualitatif, para 

ahli memiliki pendapat yang berbeda. Huberman dan Miles mengajukan model 

analisis data yang disebutnya sebagai model interaktif. Model interaktif ini 

terdiri dari tiga hal utama, yaitu: (1) reduksi data; (2) penyajian data; (3) 

penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan 

yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data 

dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut 

analisis (Milles dan Huberman, 1992). Pada model interaktif, tiga jenis 

kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data merupakan proses siklus dan 

interaktif. Dengan sendirinya peneliti harus memiliki kesiapan untuk bergerak 

aktif diantara empat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data, 

selanjutnya bergerak bolak-balik di antara kegiatan reduksi, penyajian, dan 

penarikan kesimpulan/ verifikasi selama penelitian. 

Proses analisis interaktif ini merupakan proses siklus dan interaktif. 

Artinya peneliti harus siap bergerak di antara empat “sumbu” kumparan itu, 

yaitu proses pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan kesimpulan 

atau verifikasi. Dengan begitu, analisis ini merupakan sebuah proses berulang 

dan berlanjut secara terus-menerus dan saling menyusul. Kegiatan keempatnya 

berlangsung selama dan setelah proses pengambilan data berlangsung. 
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Kegiatan baru berhenti saat penulisan akhir penelitian telah siap dikerjakan 

(Idrus, 2009: 147-148). 

a. Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. 

Proses pengumpulan data sebagaimana diungkap di muka harus melibatkan sisi 

aktor (informan), aktivitas, latar, atau konteks terjadinya peristiwa. Sebagai 

“alat pengumpul data” (konsep human instrument), peneliti harus pandai-

pandai mengelola waktu yang dimiliki, menampilkan diri, dan bergaul di 

tengah-tengah masyarakat yang dijadikan subjek penelitiannya. 

Data penelitian kualitas bukan hanya sekedar terkait dengan kata-kata, 

tetapi sesungguhnya yang dimaksud dengan data dalam penelitian kualitatif 

adalah segala sesuatu yang diperoleh dari yang dilihat, didengar, dan diamati. 

Dengan demikian, data dapat berupa catatan lapangan sebagai hasil amatan, 

deskripsi wawancara, catatan harian/ pribadi, foto, pengalaman pribadi, jurnal, 

cerita sejarah, riwayat hidup,surat-surat, agenda, stribut seseorang, simbol-

simbol yang melekat dan dimiliki, dan banyak hal lain sebagai hasil amatan 

dan pendengaran (Idrus, 2009 : 148).  

Pengumpulan data ini sudah dilakukan oleh semenjak peneliti melakukan 

tugas Praktek Kerja Lapang (PKL) yang dilakukan di pusat layanan usaha 

terpadu – kopersi usaha mikro, kecil dan menegah di Kota Batu. Data yang 

dikumpulkan berupa foto, catatan kecil dan beberapa file dokumen. 
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b. Tahap Reduksi Data 

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar 

yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Reduksi data 

berlangsung secara terus-menerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung. 

Tentu saja proses reduksi data ini tidak harus menunggu hingga data terkumpul 

banyak-konsep ini berbeda dengan model kuantitatif yang mengharuskan 

peneliti menunggu data terkumpul semuanya dahulu baru melaksanakan 

analisis-namun dapat dilakukan sejak data masih sedikit sehingga selain 

meringankan kerja peneliti, juga dapat memudahkan peneliti dalam melakukan 

kategorisasi data yang telah ada. Jika hal tersebut telah dilakukan, data akan 

secara mudah dimasukan dalam kelompok-kelompok yang telah dibuat 

peneliti. 

Tahapan reduksi data merupakan bagian kegiatan analisis sehingga pilihan-

pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dikode, dibuang, pola-pola 

mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebut, cerita-cerita apa yang 

berkembang, merupakan pilihan-pilihan analitis. Dengan begitu, proses 

reduksi data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta 

mengorganisasi ata sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan 

kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi (Idrus, 

2009: 150).  
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Tahapan reduksi data yang dilakukan oleh peneliti adalah mengumpulkan 

data / file yang berkaitan dengan program kerja konsultan dan beberapa foto 

pelatihan yang diadakan oleh para konsultan baik di Gedung PLUT-KUMKM 

maupun disalah satu rumah peserta UMKM yang telah ditentukan secara 

bergilir. 

c. Penyajian Data 

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah 

penyajian data, yang dimaknai oleh Miles dan Huberman (1992) sebagai 

sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, 

peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang 

harus dilakukan. Artinya apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba 

untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut. 

Kegiatan reduksi data dan proses penyajian data adalah aktivitas-aktivitas 

yang terkait langsung dengan proses analisis data model interaktif. Dengan 

begitu, kedua proses ini pun berlangsung selama proses penelitian berlangsung 

dan belum berakhir sebelum laporan hasil akhir penelitian disusun sehingga 

jangan terburu-buru untuk menghentikan kegiatan display data ini sebelum 

yakin bahwa semua yang seharusnya diteliti telah dipaparkan atau disajikan 

(Idrus, 2009: 151). Reduksi data yang dilakukan 

oleh peneliti adalah menyajikan berkaitan dengan konsultan dan 

pendampingan yang dilakukan. Bentuk pendampingan dan temua-temuan 

dilapangan akan secara dibahas secara kritis.  
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a. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan 

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan 

kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan. 

Pemberian makna ini tentu saja sejauh pemahaman peneliti dan interpretasi 

yang dibuatnya. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam proses ini adalah 

dengan melakukan pencatatan untuk pola-pola dan tema yang sama, 

pengelompokkan, dan pencarian kasus-kasus negatif (kasus khas, berbeda, 

mungkin pula menyimpang dari kebiasaan masyarakat). 

Miles dan Huberman (1992) menyatakan bahwa dari permulaan 

pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-

benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi 

yang mungkin ada, alur sebab-akibat, dan proposisi. Lebih lanjut dinyatakan 

Miles dan Huberman bahwa seorang peneliti yang berkompeten akan 

menangani kesimpulan-kesimpulan dengan longgar, tetap terbuka dan skpetis, 

tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, namun kemudian 

meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Data yang telah 

dikumpulkan dan dipilah maka akan ditarik kesimpulan oleh peneliti, apa yang 

menjadi inti dari kepentingan seorang yang berprofesi sebagai konsultan 

pendamping di PLUT-KUMKM. 

1.6.7 Uji Keabsahan Data 

Pada setiap penelitian dipelukan ketepatan antara obyek penelitian dan data 

yang dilaporkan oleh peneliti. Maka, dari itu diperlukan adanya standarisasi 
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yang ada. Keabsahan data  dalam penelitian ini mengacu pada Moleong (Sukesi, 

2015:169). Dengan empat kriteria, yaitu : 

a. Kepercayaan (Credibility) 

Penerapan kriteria ini menggantikan konsep validitas internal dari 

nonkualitatif, dan kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan pemeriksaan 

sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Untuk memenuhi 

kriteria ini dilakukan trianggulasi dengan cara sedapat mungkin menggunakan 

data yang berasal dari multi sumber menyangkut fokus penelitian, melakukan 

pemeriksaan dengan mengkaji ulang data-data yang diperoleh dari informan, 

serta memperkaya referensi melalui dokumentasi.  

b. Keteralihan (transferability) 

Untuk memenuhi kriteria ini maka, peneliti berusaha untuk menyajikan 

hasil penelitian dengan memperkaya wacana ilmiah melalui sesuatu deskripsi 

secara terperinci dan menyediakan data deskriptif secukupnya. 

c. Kebergantungan (dependability) 

Kriteria ini merupakan subtitusi istilah reabilitas dalam penelitian non 

kualitatif. Akan tetapi, konsep kebergantungan lebih luas daripada relibilitas. 

Hal tersebut, disebabkan oleh peninjauan dari segi bahwa konsep itu 

memperhitungkan segala-galanya, yaitu yang ada pada realibilitas itu sendiri 

ditambah faktor-faktor yang lainnya yang bersangkut. 

d. Kepastian (confirmation) 

Kriteria kepastian berasal dari konsep objektivitas yang dalam penelitian 

non kualitatif hal ini disebut sebagai kesepakatan antar subjek. Sedangkan, 

untuk penelitian kualitatif, suatu penelitian itu hanya akan dikatakan objektif 
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jika tidak bergantung pada persetujuan beberpa orang terhadap pandanga, 

pendapat dan penemuan sesorang, melainkan bersandar pada uatu 

kepercayaan, kondisi faktual dan dapat dipastikan. 

 


