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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Secara geografis, Indonesia terletak di wilayah rawan terhadap 

berbagai kejadian bahaya alam, yaitu bencana geologi (gempa, gunung api, 

longsor, tsunami) dan hidro meteorologi (banjir, kekeringan, pasang surut, 

gelombang besar dan sebagainya). Kejadian bencana yang paling sering terjadi 

di Indonesia adalah banjir dan diikuti tanah longsor. Kondisi morfologi di 

Indonesia yaitu relief bentang alam yang sangat bervariasi dan banyaknya 

sungai yang mengalir diantaranya, menyebabkan selalu terjadinya banjir di 

Indonesia di setiap musim penghujan. Banjir umumnya terjadi di Wilayah 

Indonesia Bagian Barat yang menerima curah hujan yang lebih banyak 

dibandingkan dengan Wilayah Indonesia Bagian Timur.1 

Faktor kondisi alam tersebut diperparah oleh meningkatnya jumlah 

penduduk yang menjadi faktor pemicu terjadinya banjir secara tidak 

langsung.  Tingkahlaku manusia yang tidak menjaga kelestarian hutan dengan 

melakukan penebangan hutan  yang tidak terkontrol juga dapat 

menyebabkan peningkatan aliran air permukaan yang tinggi dan tidak 

terkendali sehingga terjadi kerusakan lingkungan di daerah suatu wilayah 

sungai. Bencana banjir yang terjadi di wilayah Indonesia setiap tahunnya 

terbukti menimbulkan dampak pada kehidupan manusia dan lingkungannya 

terutama dalam hal korban jiwa dan kerugian materi. 

 

                                                           
1 http://www.slideshare.net/Dwina Avianindya/makalah-Kesiapsiagaan-banjir. 20 Desember 2016. 

http://www.slideshare.net/DwinaAvianindya/makalah-Kesiapsiagaan-banjir
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Potensi   penyebab   bencana   di   wilayah   Indonesia dapat 

dikelompokan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana 

nonalam dan bencana sosial. Bencana alam antara lain berupa gempa bumi, 

banjir, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, 

kebakaran hutan/lahan, hama penyakit tanaman, epidemi, kejadian luar biasa 

dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa. Sementara nonalam antara lain 

yang disebutkan oleh ulah manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan 

konstruksi/teknologi, dampak  industri  ledakan  nuklir  dan  pencemaran  

lingkungan.  Bencana  sosial antara lain berupa kerusakan dan konflik sosial 

dalam masyarakat yang sering terjadi.2 

Salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah banjir. 

Bencana banjir hampir terjadi setiap musim hujan melanda Indonesia. 

Berdasarkan nilai kerugian dan frekuensi kerja dan bencana banjir terlihat 

adanya peningkatan yang cukup berarti. Kejadian bencana banjir tersebut 

sangat dipengaruhi oleh faktor alam berupa curah hujan yang tinggi, 

permukaan tanah lebih rendah dibandingkan permukaan air laut. Bencana 

banjir sudah menjadi isu nasional yang seakan tidak dapat diatasi lagi. 

Bencana banjir yang terjadi dibeberapa wilayah yang memiliki kepadatan 

penduduk yang tinggi. Upaya pengurangan dampak bencana yang dilakukan 

oleh pemerintah masih terfokus pada kebijakan struktural saja. 

Banjir telah menjadi bencana alam yang terus saja terjadi di banyak 

Daerah. Salah satunya di Kota Pasuruan. Data pada tahun 2016 menyebut 

terjadi sekitar 20 kali banjir yang terjadi di beberapa tempat dalam rentang 

                                                           
2 Departemen Sosial RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana, h. 40. 
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waktu 19 Januari sampai 30 Desember 2016. Banjir ini akibat luapan Sungai 

Welang yang diguyur hujan dengan intensitas besar. 

Banjir di Kota Pasuruan pada tahun 2016 menimbulkan kerugian 

yang tidak sedikit. Kerugian ekonomi misalnya dengan berhentinya aktivitas 

perdagangan warga sekitar dan kerugian sosial dengan adanya pengungsian. 

Data ini menunjukan bahwa persebaran dan keberlangsungan banjir perlu 

mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah lewat penanganan yang 

terpadu dan tepat sasaran.  

Salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang 

mengurusi soal bencana alam khususnya banjir adalah Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kehadrian BPBD sebetulnya 

adalah bentuk kepedulian dan upaya penanganan bencana yang telah 

dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-undang   Republik    

Indonesia    Nomor    24    tahun    2007    tentang  Penanggulangan Bencana 

yang ditetapkan pada tanggal 26 April 2007 dan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan  

Penanggulangan  Bencana  yang  ditetapkan  pada  tanggal  28 Februari 

2008.3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2008 tersebut 

juga telah membahas tentang kesiapsiagaan yang dilaksanakan oleh 

Badan/Satuan/Unit Penanggulangan Bencana yang ada di seluruh wilayah 

Indonesia, yaitu pada Pasal 45 yang menyebutkan bahwa kesiapsiagaan 

dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan dan uji coba rencana 

                                                           
3 Departemen Sosial RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana, hal. 58. 
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penanggulangan kedaruratan bencana, pengorganisasian pemasangan dan 

pengujian sistem peringatan dini, penyediaan dan penyiapan barang pasokan 

pemenuhan kebutuhan dasar,  pengorganisasian penyuluhan  dan  geladi  

lapang tentang mekanisme tanggap  darurat,  penyiapan lokasi evakuasi, 

penyusunan data akurat informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap 

darurat bencana serta penyediaan dan penyiapan bahan barang dan peralatan 

untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.4  

Alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa Pemerintah Negara Republik 

Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, 

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial.4 Sebagai inplementasi dari amanat 

tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk 

mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera yang  senantiasa  

memperhatikan  hak  atas  penghidupan  dan  perlindungan  bagi setiap warga 

negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).5 

Untuk itu pemerintah perlu menanamkan atau melakukan pemahaman dan 

pembelajaran melalui pendidikan formal maupun pendidikan nonformal dan 

sosialisasi kepada masyarakat setempat tentang cara penanggulangan bencana 

banjir lewat BBPD.  

 

                                                           
4 Departemen Sosial RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana, hal. 25.  
5 Departemen Sosial RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana, hal. 40. 
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Kasus banjir  Kota Pasuruan tahun 2016, peran BPBD sangat besar 

dalam merespon dan menyelesaikan bencana banjir disana. Hal ini terlihat 

penanganan banjir yang cepat ditangani, penyelesaian pengungsi dan 

kesigapan dalam mengawas banjir yang akan datang selanjutnya. Skripsi ini 

selanjutnya akan melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh BPBD Kota 

Pasuruan  dalam melakukan upaya penanganan banjir dan upaya preventif 

pada tahun 2016. Penelitian ini akan melihat peran BPBD pada saat terjadi 

banjir. Penelitian ini juga akan difokuskan pada kecamatan Gading salah satu 

daerah yang terkena dampak banjir cukup parah.  

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

dapat dirumuskan pokok permasalahan “Bagaimana Upaya Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terhadap bencana banjir di Kota 

Pasuruan ” dengan beberapa submasalah: 

1.  Bagaimana Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam 

menanggulangan dan mengantisipasi bencana banjir di Kecamatan 

Gading Kota Pasuruan ? 

2.  Faktor penghambat yang dihadapi dalam mengatasi banjir di Kecamatan 

Gading Kota Pasuruan ? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) dalam menanggulangan dan mengantisipasi bencana banjir di 
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Kecamatan Gading Kota Pasuruan. 

2. Untuk mengetahui Faktor penghambat yang dihadapi dalam mengatasi 

banjir di Kecamatan Gading Kota Pasuruan. 

D. Manfaat penelitian  

Hasil  penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun 

manfaat penelitian ini  adalah sebagai berikut : 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Menambah pengetahuan dan pengalaman terhadap penanggulangan 

bencana banjir. 

b. Manfaat bagi  masyarakat   dan   pemerintah   yang   ada   di Kota 

Pasuruan  dalam memberikan pengetahuan tentang kesiapsiagaan dalam 

penanggulangan bencana alam, khususnya bagi  bencana banjir. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi penulis penelitian ini merupakan media pembelajaran untuk 

menambah wawasan berfikir serta mengaplikasikan ilmu yang 

didapatkan di bangku perkuliahan 

b. Bagi masyarakat Kota Pasuruan dapat dijadikan pedoman dalam 

penanggulangan bencana banjir 

c. Bagi pemerintah dan BPBD Kota Pasuruan, dapat dijadikan  sebagai 

bahan pertimbangan dan kebijakan yang akan diberikan kepada 

masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan dalam menghadapi bencana 

banjir. 
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E. Kajian Terdahulu  

Untuk menemukan jawaban pada pertanyaan penelitian yang diajukan 

serta menentukan posisi kajian penulis, maka perlu sekiranya diadakan 

penelaahan pada beberapa studi terdahulu yang membahas soal peran 

stakeholder terkait dalam penangan banjir di daerah. 

Tri Puspita Sari (2013) dalam penelitianya berjudul Kesiapsiagaan 

masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Desa Panakkukang 

Kecamatan Pallangga menemukan bahwa upaya masyarakat dalam 

menanggulangi bencana alam yang terjadi di Desa panakkukang Ke camatan 

Pallangga Kabupaten Goa. Kesiapsiagaan masyarakat dalam 

penanggulanagan bencana alam sudah berjalan dengan lancar, namun belum 

terlalu maksimal. Bentuk program yang ada di Desa tersebut adalah Kampung 

Siaga Bencana (KSB). Adapun faktor yang penunjang dalam menanggulanagi 

bencana yaitu terdapatnya system sumber formal maupun informal serta 

system sumber kemasyarakatan yang siap dan bersedia untuk dalam 

memberikan bantuan dalam penanggulangan bencana alam yang terjadi di  

Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. 

Dodonyamin (2013) dalam penelitianya berjudul Indikator Dan Perilaku 

Kesiapsiagaan Masyarakat Di Permukiman Padat Penduduk Dalam Antisipasi 

Berbagai Fase Bencana Banjir menunjukan bahwa Metode analisis yang 

digunakan adalah metode analisis statistik deskriptif dan analisis korelasi untuk 

mengidentifikasi tingkat kesiapsiagaan dan hubungan antar faktor yang 

mempengaruhi kesiapsiagaan. Hasil studi menunjukkan bahwa tingkat 

kesiapsiagaan masyarakat  terhadap  bahaya  bencana  lebih  rendah  
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dibandingkan kesiapsigaan masyarakat saat bencana dan setelah bencana. Dalam 

hal ini masyarakat lebih memiliki kesiapsiagaan dalam darurat bencana. 

Abdul Latief (2014) Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan 

Bencana Daerah menunjukan  ada hubungan kerjasama  pemerintah  dan  

masyarakat dalam penanggulangan resiko bencana banjir yang ada di Kota 

palopo 

Dari semua riset yang ditunjukan penulis akan lebih spesifik melihat 

peran lembaga BPBD sebuah lembaga baru yang khusus menangani bencana 

daerah.  

F. Definisi Konseptual 

 Definisi Konseptual adalah satuan arti yang mewakali sejumlah objek  

mempunyai ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep mampu mengadakan 

abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapi, sehingga objek-objek 

dihadirkan dalam kesadaran orang dalam bentuk representasi mental tak 

berperaga. Konsep sendiri pun dapat dilambangkan  dalam bentuk suatu kata. 

Dengan demikian perlu peneliti definisikan beberapa konsep yang berkaitan 

dengan tema dalam penelitian ini  diantaranya adalah :  

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pasuruan. 

Peran pemerintahan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

mempunyai peran yang sangat penting, mulai dari prabencana, saat tanggap 

darurat, dan pasca bencana. Sebagaimana yang dilakukan pada saat tanggap 

darurat meliputi  kegiatan yang dilakukan dengan segara kejadian bencana 

untuk menanggani dampak buruk yang ditimbulkan meliputi kebutuhan dasar, 

membuat dapur umum, penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, serta 



9 
 

penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana yang ada. Sedangkan 

sesuai dengan fokus penelitian pada saat pasca bencana atau biasa disebut 

dengan tahapan rehabilitas dan rekontruksi yaitu saat dimana bencana sudah 

selesai yang kemudian mengembalikan fungsinya kembali pada kehidupan 

yang lebih baik. Dan yang terakhir pemulihan dan perbaikan itu harus 

dilaksanakan secara berkelanjutan untuk pengurangan resiko bencana.  

2. Manajemen penanggulangan dan pencegahan bencana 

Menurut Nurjanna, dkk (2010: 56), upaya-upaya penangulangan bencana, yaitu :  

1) Mitigasi  

Mitigasi dapat juga diartikan sebagai penjinak bencana Alam dan pada 

prinsipnya mitigasi adalah usaha-usaha baik bersifat   persiapan fisik 

maupun non fisik dalam menghadapi bencana alam. Persiapan fisik 

maupun non fisik dalam menghadapi bencana alam. Persiapan fisik dapat 

berupa penataan ruang kawasan bencana dan kode bangunan, sedangkan 

persiapan non fisik dapat berupa pendidikan tentang bencana alam. 

2) Menempatkan korban disuatu tempat yang aman 

Menempatkan korban disuatu tempat yang aman adalah hal yang mutlak 

dibutuhkan.  

G. Definisi Operasional  

Untuk memberikan suatu pemahaman agar memudahkan penelitian, maka 

perlu adanya batasan penelitian dan fokus penelitian ini yang di operasionalkan 

melalui indikator, sebagai berikut :  

1. Peran Pemerintahan dalam Penanggulangan Resiko Bencana Alam  

Peran pemerintahan daerah khususnya Badan Penanggulangan Bencana 
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Daerah (BPBD) dalam menanggulangi resiko bencana banjir harus 

mempunyai kemampuan seperti :  

a. Perancanaan dan persiapan dalam pra bencana  

b. Upaya saat bencana terjadi  

c. Upaya rekontruksi dan Rehabilitasi pasca bencana 

2. Faktor penghambat dalam penanggulangan bencana banjir  

a. Koordinasi antar sektor yang kurang maksimal  

b. Keterbatasan sumber daya manusia dalam menangani penanggulangan 

bencana banjir. 

c. Perlunya peran Pemerintah yang lebih masif dalam mensosialisasikan 

penanggulangan bencana  

d. Kurang sadarnya masyarakat akan kebersihan lingkungan 

e. Normalisasi sungai tidak kunjung tercapai 
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H. KERANGKA BERFIKIR 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kota Pasuruan merupakan Kota yang rawan terkena banjir. Terhitung 

Bencana banjir telah tejadi sebanyak 20 kali sejak tanggal 19 Januari s/d  30 

Desember 2016.  

Perlunya Penanganan Bencana Banjir yang tepat mulai dari tahap Pra-

Bencana, Saat terjadi dan Pasca Bencana. 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 

tentang Penanggulangan  Bencana  

Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kota Pasuruan 

Pra Bencana : 

a. Perencanaan 

penanggulangan 

bencana 

b. Pengurangan risiko 

bencana 

c. Pencegahan 

d. Pemaduan dalam 

rencana 

pembangunan 

e. Analisis risiko 

bencana 

f. Persyaratan standar 

teknis 

penanggulangan 

bencana 

Saat Terjadi Bencana : 

a. Pengkajian lokasi, 

kerusakan dan 

sumber daya 

b. Penentuan status 

keadaan darurat 

bencana 

c. Penyelamatan dan 

evakuasi masyarakat  

d. Pemenuhan 

kebutuhan dasar 

e. Perlindungan 

terhadap kelompok 

rentan 

f. Pemulihan prasarana 

dan sarana vital 

Pasca Bencana : 

a. Perbaikan lingkungan 

daerah bencana dan 

sarana prasarana 

umum 

b. Bantuan perbaikan 

rumah masyarakat 

c. Pemulihan sosial 

psikologis, sosial 

ekonomi budaya, 

keamanan dan 

ketertiban, fungsi 

pemerintahan, dan 

fungsi pelayanan 

publik 

d. Pelayanan kesehatan 

e. Rekonsiliasi dan 

resolusi konflik  
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I. Metode Penelitian 

Metode penelitian didefinisikan sebagai strategi komprehensif untuk dapat 

menemukan data yang diperlukan, sehingga ada kontiniusitas dalam satu kesatuan 

utuh dan konsisten antara metode yang digunakan.6 Metode penelitian juga pada 

dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu. Cara ilmiah yang dimaksud berarti kegiatan penelitian didasarkan pada  cirri-

ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.7 

Maka penelitian ini berusaha menelaah dengan data yang sebisa mungkin valid 

dan lengkap tentang peran politik BPBD Kota Pasuruan dalam menanggulangan dan 

mengantisipasi bencana banjir di Kecamatan Gading Kota Pasuruan.  

1. Jenis Penelitian  

Metode penelitian deskriptif dengan maksud berusaha untuk memberikan 

gambaran keadaan obyek atau permasalahan tanpa ada maksud membuat 

kesimpulan atau generalisasi. Gambaran tersebut dielaborasi dengan teori-teori 

yang memadai agar diperoleh analisas kritis yang seilmiah mungkin tanpa 

bermaksud  mengklaim ini sebagai kebenaran tunggal.8 

2. Teknik Pengambilan Data 

Menurut Irawan Soehartono, teknik pengambilan data ialah upaya khusus 

yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data yang menunjang 

penelitiannya. Penelitian ini menggunakan beberapa cara untuk 

mendapatkan data penunjang yakni.9 

                                                           
6 Soheartono, Irawan, 2008, Metode Penelitian Sosial, Bandung, Remaja Rosdakarya, Hlm. 70 
7 Sugiyono, 2009 (ed 8), Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung, Alfabeta, 

Hlm. 2 
8 Endang Poerwanti,1998, Dimensi-Dimensi Riset Ilmiah, Malang, UMM Press, Hlm. 27 
9 Irawan Soehartono, 2008 (ed 7) , Metode Penelitian Sosial, Bandung, Remaja Rosdakarya, Hlm. 

67-71 
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a. Observasi 

Observasi ialah kegiatan pengamatan tanpa harus mengjaukan 

pertanyaan untuk mendapatkan data-data yang terukur. Observasi bisa 

memberikan data yang diperoleh ialah data segar dalam arti data yang 

dikumpulkan diperoleh dari subjek pada saat terjadinya tingkah laku 

serta keabsahan alat ukur dapat diketahui langsung. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan 

mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut 

dilakukan dengan dialog (tanya jawab ) secara lisan, baik langsung 

maupun tidak langsung. Wawancara memiliki keuntungan berupa kita 

dapat  mengecek langsung kebenaran jawaban responden dengan 

mengajukan pertanyaan pembanding, atau dengan melihat wajah atau 

gerak-gerik responden. 

c. Dokumentasi 

Merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan 

kepada subyek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai 

macam, tidak hanya dokumen resmi. 

3. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian berkaitan dengan sumber informasi yang 

dianggap relevan dalam artian mampu memberikan informasi secara 

lengkap dan ilmiah mengenai penelitian yang dilakukan. Sebab itu, 

penelitian ini mengambil subyek penelitian sebagai berikut: 
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a. Ketua BPBD Kota Pasuruan sebagai narasumber utama yang memahami 

semua aktivitas penanganan dan pencegahan banjir di BPBD Kota 

Pasuruan.  

b. Camat Kecamatan Gading sebagai narasumber yang memahami secara 

utuh sebab ikut terlibat atau memahami aktivitas penangangan dan 

pencegahan banjir yang dilakukan BPBD Kota Pasuruan 

c. 3 Orang masyarakat Kecamatan  Gading korban banjir sebagai 

narasumber yang memberikan gambaran mengenai dampak langsung 

yang kegiatan program penananganan dan pencegahan banjir oleh BPBD 

Kota Pasuruan 

4. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di BPBD Kota Pasuruan, Kecamatan Gading dan 

lokasi lain yang dianggap perlu di Kota Pasuruan. 

5. Sumber Data 

a. Data Primer  

Ialah dokumen yang didapatkan langsung dari obyek penelitian atau yang 

secara langsung mengalami peristiwa yang akan diteliti. Sumber data primer 

memiliki kekuatan karena diperoleh secara langsung oleh narasumber 

sehingga keakuratan datanya bisa terjamin. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder biasanya digunakan sebagai pendukung dta primer atau lebih 

melengkapai data penelitian. Data sekunder bisa didapatkan dari buku-buku 

ilmiah, dokumen-dokumen resmi, koran, internet atau sumber-sumber lain 
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yang kira-kira bisa memberikan penjelasan tambahan mengenai penelitian 

yang dilakukan.  

6. Analisis Data 

Analisis data ialah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 

tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh 

data. Penelitian ini menggunakan beberapa model analis data yang bertujuan 

menguraikan data secara sistematis dalam penyajian yang sederhana agar 

mudah dipahami dalam pengambilan kesimpulan selanjutnya. Penelitian ini 

memakai analisis data kualitatif dengan tetap menyertakan teori-teori 

pendukung sebagai bahan analisis kritisnya. Langkah-langkah yang 

dilakukan meliputi sebagai berikut: 

a) Reduksi data, yaitu proses menganalisa data dengan jalan mempertegas 

dan mempertajam sajian data yang terkumpul dengan judul penelitian 

sebagai batasanya. Reduksi data juga bermaksud melakukan proses 

pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan 

dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di 

lapangan. Dengan demikian reduksi data merupakan suatu bentuk 

analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan 

membuang yang tidak perlu dengan cara sedemikian rupa sehingga 

kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.10 

                                                           
10 http://www.scribd.com/doc/50994862/17/Reduksi-Data, diakses pada tanggal 17 Desember 2017 

pukul 07.57 WIB. 

http://www.scribd.com/doc/50994862/17/Reduksi-Data
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b) Display Data yakni sekumpulan informasi yang disusun dalam kerangka

sistematis yang berfungsi memberikan kemudahan bagi peneliti dalam

menarik kesimpulan berdasarkan logika ilmiah dan obyektif.

c) Pegambilan Keputusan yakni proses penemuan benang merah lewat

pemahaman yang utuh dan komprhenesif tentang penelitian yang

dilakukan. Hal ini penting agar data yang diperoleh semakin mudah

dipahami serta ada arah jelas mengenai kemana penelitian ini akan

diarahan secara fokus.




