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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Seiring perubahan zaman dengan majunya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

serta diperlukan sarana untuk memberikan pelayanan kesehatan maka 

direncanakan pembangunan serta diperlukannya sarana untuk memberikan 

pelayanan kesehatan maka di buat pembangunan Rumah Sakit.  

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan 

rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit diselenggarakan 

berasalkan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan 

profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, 

pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi 

sosial.1 

Rumah Sakit adalah salah satu organisasi sektor publik yang bergerak dalam 

bidang pelayanan jasa kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan suatu 

upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan 

atau meningkatkan upaya penyembuhan dan pemulihan yang telah dilaksanakan 

secara serasi dan terpadu oleh pihak Rumah Sakit dalam upaya peningkatan dan 

pencegahan penyakit serta upaya perbaikan.2 Rumah  Sakit tidak hanya sekedar 

menampung orang sakit saja melainkan harus lebih memperhatikan aspek 

kepuasan bagi para pemakai jasanya, dalam hal ini pasien. Penilaian terhadap 

kegiatan Rumah Sakit adalah hal yang sangat diperlukan dan sangat diutamakan. 

                                                           
1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. 
2 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.983/Men.Kes/SK?XI/1992. 
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Kegiatan penilaian kinerja bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan di rumah 

sakit tersebut. 

Bagi pemilik rumah sakit dapat memberikan informasi tentang kinerja 

manajemen atau pengelola yang telah diberikan kepercayaan untuk mengelola 

sumber  daya rumah sakit. Bagi masyarakat, dapat dijadikan sebagai acuan atau 

bahan pertimbangan kepada siapa (Rumah Sakit) mereka akan mempercayakan 

perawat kesehatannya.  

Pemeritah selaku pengelola sumber daya publik, berpendapat bahwa ukuran 

keberhasilan dari instasi atau organisasi pemerintah dapat dilihat dari 

kemampuannya menyerap anggaran. Hal ini menunjukan bahwa keberhasilan 

oraganisasi pemerintah hanya dapat dilihat dari aspek input saja, tanpa 

memperhatikan aspek output, manfaat, dan dampak dari suatu aktivitas atau 

kegiatan yang telah dilaksanakan. Kinerja organisasi yang hanya menekankan 

pada input dalam memberikan jasa dan pelayanan kepada masyarakat secara 

langsung, akan menjadin perhatian yang lebih dan mendapat sorotan tajam dari 

masyarakat. 

Persaingan global dan perubahan lingkungan mulai Nampak pada 

pengelolaan Rumah Sakit swasta multinasional yang terdapat di kota-kota besar. 

Di Indonesia pengelolaan Rumah Sakit telah berkembang dengan pusat dan 

menjadikan industir yang berbasis prinsip-prinsip ekonomi dan manejemen 

merupakan ancaman bagi Rumah sakit pemerintah maupun nasional jika tidak 

berusaha meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja secara keseluruhan. 

Indikator perusahaan yang selama ini digunakan dalam mengukur suatu kinerja 

organisasi pelayanan kesehatan tidak komprehensif dan hanya bersifat sementar. 
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Indikatornya banyak dipengaruhi faktor eksternal seperti keadaan ekonomi dan 

kebijakan pemerintah yang kurang. 

Hal ini dapat menyebabkan pengukuran kinerja suatu organisasi pelayanan 

kesehatan belum menggambarkan realitas yang sesungguhnya dari keadaan 

oraganisasi tersebut. Indikator tersebut merupakan alat untuk memantau 

pencapaian suatu organisasi. Dengan adanya indikator ini dapat juga diketahui 

tingkat kemajuan dalam suatu organisasi dan dapat dilakukan perbandingan 

antara organisasi yang bergerak di bidang yang sama.3 

Dalam kehidupan manusia kita mengenal adanya bangunan komersial 

sebagai saranan untuk melakukan berbagai kegiatan. Gedung sebagai salah satu 

bangunan komersial berfungsi sebgai tempat berkerja dan tempat hunia. Di dalam 

banguan gedung kita dapat melakukan berbagai kegiatan seperti kegiatan usaha. 

Kegiatann sosial dan budaya, keagamaan, jasa kesehatan atau kegiatan khusus 

lainnya. Ciri utama bangunan komersial biasanya mempunyai gaya arsitek 

modern dan berada dalam kota serta mempunyai lokasi yang strategis. 

Di setiap pelaksana pembangunan akan berimbasnya dalam kehidupan 

masyarakat di sekitar pembangunan bekelanjutan, baik dalam kehidupan sosial, 

ekonomi, agama, budaya prilaku, dan perubahan gaya hidup dalam kehidupan 

masyarakat. Akan tetapi pembangunan sering membawa dampak dalam 

kehidupan masyarakat seperti dampak positif dan dampak negatif.  

Berdasarkan  observasi awal yang dilakukan peneliti pada tanggal 14 bulan 

Oktober 2016 terhadap kepala Kelurahan Tlogomos Rumah Sakit UMM adalah 

salah satu unit bisnis Universitas Muhammadiyah Malang (Sektor Publik) yang 

memiliki kewajiban memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan 

                                                           
3 Alkatiri,et.al.1997 
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optimal tanpa tujuan mencari laba. Untuk memberikan pelayanan kesehatan yang 

optimal seperti yang diharapkan, dibutukan biaya yang cukup besar dalam 

perencanaan, pengorganisasian, pengoperasian, dan pengendalian yang baik. 

Rumah Sakit UMM. Sebagai Rumah Sakit rujukan pelayanan kesehatan, dierat 

globalisasi dihadapkan pada kekuatan-kekuatan dan masalah-masalah interen 

yang ada, seperti terbatasnya sumber daya yang dimiliki dan inventarisasi yang 

belum memadai. Dilain pihak secara bersama juga dihadapkan pada kondisi 

lingkungan dengan berbagai faktor peluang dan tantangan yang senantiasa 

berkembang dinamis. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas dan 

meneliti tentang Dampak Keberadaan Rumah Sakit UMM di Kelurahan 

Tlogomas. 

1.2  Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang di atas tentang dampak keberadaan Rumah 

Sakit UMM terhadap kehidupan sosial masyarakat Kelurahan Tlogomas, maka 

dirumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah Dampak Keberadaan Rumah 

Sakit UMM Terhadap kehidupan sosial Masyarakat dikelurahan Tlogomas? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: Untuk mengetahui dan memahami tentang Dampak Keberadaan Rumah 

Sakit UMM Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Di Kelurahan Tlogomas. 

1.4  Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

1) Untuk mengembangkan teori sosiologi khususnya Teori perubahan sosial. 
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2) Mendeskripsikan secara objektif mengenai Dampak Keberadaan Rumah 

Sakit UMM. 

b. Manfaat Praktis  

1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi untuk masyarakat 

kelurahan Tlogomas khususnya untuk pemerintah Kota Malang agar 

Rumah Sakit UMM bisah dikenal di luar Jawa dan sekitar Malang. 

2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan atau refrensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

1.5  Definisi Konsep 

1.5.1 Dampak 

Dampak adalah suatu perubahan sosial yang memberikan pengaruh dalam 

sebuah kemajuan kehidupan masyarakat merupakan akibat, imbas, atau pengaruh 

yang terjadi (baik positif maupun negatif) dari sebuah tindakan yang dilakukan 

oleh satu/sekelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu.4 Dampak bisa 

memberikan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Dalam 

perkembangan iptek bisa mengubah sebuah nilai-nilai lama menjadi nilai-nilai 

baru untuk mendorong berbagai inovasi dalam kemudahan kehidupan masyarakat 

untuk menuju perubahan sosial ke arah modernisasi. 

Dampak secara sederhana dapat diartikan sebagai pengaruh atau akibat. 

Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai 

dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga 

bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. 

Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak 

yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil. Sedangkan dalam 

                                                           
4  Goldsmith, Edward “Dampak Sosial dan Lingkungan” (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,1993) 
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kamus besar bahasa Indonesia, dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan 

akibat baik negatif maupun positif.5 

1.5.2 Rumah Sakit  

Rumah sakit adalah salah satu sarana kesehatan tempat menyelenggarakan 

upaya kesehatan dengan memberdayakan berbagai kesatuan persone terlatih dan 

terdidik dalam menghadapi dan menangani masalah medik untuk pemulihan dan 

pemeliharaan kesehatan yang baik.6 Suatu bagian dari organisasi medis dan 

sosial yang mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan lengkap 

kepada masyarakat, baik kuratif maupun preventif pelayanan keluarnya 

menjangkau keluarga dan lingkungan rumah. Rumah sakit juga merupakan pusat 

untuk latihan tenaga kesehatan dan penelitian biologi, psikologi, sosial ekonomi 

dan budaya. 

1.5.3 Kehidupan Sosial 

Kehidupan sosial adalah kehidupan dimana seseorang memiliki lingkungan 

yang saling berkaitan dengan orang lain yang saling membutuhkan, sehingga 

setiap orang bisa dikatakan adalah mahluk sosial.7 Segala sesuatu yang dipakai 

sebagai acuan dalam berinteraksi antar manusia dalam konteks masyarakat atau 

komuniti, sebagai acuan berarti sosial bersifat abstrak yang berisi simbol-simbol 

berkaitan dengan pemahaman terhadap lingkungan, dan berfungsi untuk 

mengatur tindakan-tindakan yang dimunculkan oleh individu-individu sebagai 

anggota suatu masyarakat. Sehingga dengan demikian, sosial haruslah mencakup 

                                                           
5http://carapedia.com/pengertian_definisi_dampak_info2123.html, diakses pada tanggal 22/04/2015. 
6  Heru Prasetya. “Rumah Sakit Umum Daerah Bantul” (Yogyakarta: Tugas Akhir, Universitas 

Gadjahmada, 2001), hal. 5-6. 

7  Djazifah, Nur “Proses Perubahan Social di Masyarakat” (Yogyakarta: Lembaga Penelitian Dan 

Pengabdian Masyarakat, UNY, 2012), hal. 1-2 

http://carapedia.com/pengertian_definisi_dampak_info2123.html
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lebih dari seorang individu yang terikat pada satu kesatuan interaksi, karena lebih 

dari seorang individu berarti terdapat hak dan kewajiban dari komunitas tersebut. 

1.5.4 Masyarakat 

Menurut Karl Marx masyarakat adalah suatu struktur yang menderita suatu 

ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antara 

kelompok-kelompok yang terbagi secara ekonomi. Masyarakat adalah sejumlah 

manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan 

mempunyai kepentingan yang sama. Seperti, sekolah, keluarga,perkumpulan, 

Negara semua adalah masyarakat juga merupakan salah satu satuan sosial sistem 

sosial, atau kesatuan hidup manusia. Istilah inggrisnya adalah society , sedangkan 

masyarakat itu sendiri berasal dari bahasa Arab Syakara yang berarti ikut serta 

atau partisipasi, kata Arab masyarakat berarti saling bergaul yang istilah 

ilmiahnya berinteraksi.Dalam ilmu sosiologi kita kit mengenal ada dua macam 

masyarakat yaitu masyarakat paguyuban dan masyarakat petambayan.Masyarakat 

paguyuban terdapat hubungan pribadi antara anggota- anggota yang 

menimbulkan suatu ikatan batin antara mereka. Kalau pada masyarakat 

patambayan terdapat hubungan pamrih antara anggota-anggota nya8. 

1.6  Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian merupakan batasan penelitian agar data yang 

dianalisis lebih terarah dan mendalam. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Kehidupan sosial masyarakat Kelurahan Tlogomas sebelum berdirinya 

Rumah Sakit UMM. 

                                                           
8 Pengantar sosiologi tahun  hal 22 
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2. Kehidupan sosial masyarakat Kelurahan Tlogomas sesudah berdirinya 

Rumah Sakit UMM. 

3. Dampak ekonomi 

4. Dampak sosial 

5. Dampak pola pikir 

1.7  Metode Penelitian 

Untuk memperoleh jawaban tentang kebenaran dari suatu permasalahan 

diperlukan suatu kegiatan penelitian dalam rangka mencari data ilmiah sebagai 

bukti kebenaran ilmiah.Metode merupakan suatu cara yang dilakukan peneliti 

sebagai pedoman dalam melakukan  penelitian dan mempunyai peran yang 

sangat penting dalam pengumpulan data.  

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah: 

1.7.1 Jenis Penelitian  

Penelitian ini karakteristiknya adalah penelitian deskriptif, penelitian 

deskriptif ini merupakan penelitian yang diarahkan untuk memberikan 

gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, 

mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. 

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan analisis yang tidak 

menggunakan prosedur analisis statistik atau arah kuantifikasi lainnya. penelitian 

yang diteliti sangat rinci dibentuk dengan kata-kata9. Penelitian kualitatif berusaha 

memahami dan menafsirkan makna, suatu peristiwa, interaksi tingkah laku 

manusia dalam situasi tertentu. 

 

                                                           
9 Moleong, Lexy,Metodologi Penelitian Kualitatif (Penerbit:PT Remaja Rosdakarya.  

  Bandung, 2006), hal. 5-7 
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1.7.2 Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan untuk 

mendapatkan obyek penelitian yang sesuai judul penelitian. Penelitian ini akan 

dilakukan di kelurahan Tlogomas merupakan pemilik lokasi tersebut dikarenakan 

kelurahan Tlogomas merupakan tempat Rumah Sakit UMM yang sangat terkenal 

di wilayah Malang saat ini berserta dengan kenyamanan bagi masyarakat yang 

datang di Rumah Sakit UMM kelurahan Tlogomas sehingga penulis menarik 

judul Dampak Keberadaan Rumah Sakit UMM terhadap kehidupan sosial 

masyarakat kelurahan Tlogomas Malang. 

1.7.3 Subjek penelitian  

Metode penelitian yang digunakan atau dipilih oleh peneliti harus sesuai 

untuk memperoleh jawaban atas masalah yang ingin diangkat dan disamping itu 

praktis sesuai tenaga, fasilitas dan kesanggupan. pengambilan subyek penelitian 

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik “Purposive Sampling”.  

Purposive Sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang 

sering digunakan dalam penelitian. Secara bahasa kata purposive berari sengaja, 

jadi kalau sederhananya Purposive Sampling berarti teknik pengambilan sampel 

secara sengaja. Teknik ini bisa diartikan sebagai suatu proses pengambilan 

sampel dengan menentukan terlebih dahulu sampel yang hendak diambil, 

kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu 

asalkan tidak menyimpang dari sampel yang ditetapkan. 

Dengan menggunakan prinsip purposive, kriteria sampel yang diperoleh 

benar-benar sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti menentukan 

subyek dengan beberapa kriteria, antara lain: 
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1) Mereka yang menguasai atau yang memahami tentang informasi 

yang dibutuhkan. 

2) Mereka yang mempunyai waktu yang memadai dan bersedia untuk 

dimintai informasi. 

3) Mereka yang berada atau mendiami wilayah penelitian. 

4) Mereka yang terlibat atau merasakan permasalahan yang sedang 

terjadi. 

1.7.4 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua sumber, yaitu: 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus 

menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan 

sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau objek penelitian 

dilakukan. Data ini diperoleh langung dari subyek yang diteliti dengan cara 

melakukan wawancara langsung dan observasi langsung di lokasi penelitian. 

Penelitian menggunakan sumber data primer karena untuk mendapatkan 

sumber informasi secara langsung dan aktual yang diambil dari masyarakat. 

Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah data yang didapati dari 

 subyek penelitian yaitu masyarakat yang telah dipilih yang bertempat tinggal 

di Rumah Sakit UMM 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari arsip-arsip pemerintah, 

internet, situs-situs yang terkait dari konteks penelitian seperti buku, artikel, 

jurnal, dan lain-lain. 
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Dalam penelitian ini data sekundernya adalah buku, artikel dari internet 

atau arsip-arsip dari kantor desa atau kantor kelurahan yang berupa deskripsi 

wilayah kelurahan Tlogomas secara keseluruhan baik dengan kondisi 

geografis, monografis dan topografis guna memahami potensi kelurahan 

tersebut.  

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data 

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, 

yaitu:  

a. Observasi/ pengamatan. 

Observasi merupakan  penggambaran dan pencatatan secara sistematis 

terhadap gejala yang pada obyek penelitian.10 Observasi (observation) atau 

pengamatan merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan 

jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. 

Tujuan utama observasi adalah untuk mengamati masyarakat kelurahan 

Tlogomas sebagai proses keberadaan Rumah Sakit UMM. Aktual yang 

memungkinkan kita memandang tingkah laku sebagai proses. Tujuan kedua 

observasi adalah untuk menyajikan kembali gambaran kehidupan sosial 

masyarakat, kemudian dapat diperoleh cara lain. Prosedur observasi juga 

dapat dikelompok berdasarkan masyarakat yang diperankan oleh peneliti. 

Ada dua jenis observasi yaitu observasi partisipan dan observasi non 

partisipan. Observasi partisipan adalah dimana ketika orang penelitan dapat 

menjadi anggota dari sebuah kelompok khusus atau organisasi dan 

                                                           
10 Nawawi, Hadari. 2003. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta; Gadjah Mada University 

Press 
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menetapkan untuk menganti kelompok itu dengan menggunakan satu atau 

beberapa cara. 

Observasi non partisipan adalah suatu prosedur yang dengannya 

penelitian mengamati tingkah laku orang lain dalam keadaan alamiah, tetapi 

penelitian tidak melakukan partisipasi terhadap kegiatan di lingkungan yang 

diamati. 

Penelitian ini menggunakan teknik observasi non-partisipatif. Penelitian 

melakukan observasi dengan cara mengecek secara langsung ke lokasi 

Rumah Sakit UMM. Observasi yang bertujuan untuk melihat kondisi 

geografis dan demografis, serta gambaran umum tentang kegiatan 

masyarakat kelurahan Tlogomas. 

b. Wawancara  

Wawancara ialah Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara 

langsung. Pewawaancara disebut interviewer, sedangkan orang yang 

diwawancara disebut interviewee. 11  Sedangkan black dan champion 

menggunakan wawancara adalah teknik penelitian yang paling sosiologis 

dari semua teknik penelitian sosial. Ini karena bentuknya yang berasal dari 

interaksi verbal antar peneliti dan responden.Fungsi wawancara adalah 

deskriptif dalam eksplorasi.12 

Wawancara dalam penelitian ini ditujukan untuk mencari data yang 

berhubungan dengan keberadaan Rumah Sakit UMM terhadap kehidupan 

sosial masyarakat wawancara tidak  tersetruktur digunakan peneliti dalam 

proses wawancara pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis 

                                                           
11 Husaini Usman & Purnomo Setiady Akbar,Metodologi Penelitian Sosial.( Jakarta : PT Bumi 

Aksara, 2014), hal.34 
12 James A. Black dan Dean J Champion,  Metode dan  Masalah Penelitian Sosial. (Bandung :  

Refika Aditama, 2009), hal. 
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besar mengenai keberadaan Rumah Sakit UMM kelurahan Tlogomas 

wawancara dilakukan secara fiace to face continue terhadap informan sampai 

tujuan dari penelitian tercapai. 

c. Dokumentasi 

Teknik ini adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, 

terutama berupa arsip dan termaksud juga buku tentang pendapatan, teori 

dalil/ hukum dalam lainnya yang berhubugan dengan masalah penelitian.13 

Pencarian datanya adalah studi pustaka di pusat data yang ada  serta 

instasi yang dilakukan peneiti adalah pengumpulan data dengan jalan 

mencatat dan menyalin beberapa informasi dokumentasi yang ada di 

masyarakat kelurahan Tlogomas yang terkait hubungannya dengan penelitian 

ini. Data yang didapatkan meliputi : letak Rumah Sakit, luar batas geografis 

maupun administrasi, tanah, iklim, jumlah, dan distribus penduduk menurut 

perkerjaan, umur pendidikan, peta administrasi, dan data statistik daerah 

penelitian serta foto yang berkaitan dengan penelitian. 

1.7.6 Teknik Analisis Data 

Menurut Lexi J. Muleong, analisis data bermaksud pertama-tama 

mengorganisasikan data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari 

catatan lapangan dari komentar peneliti dan gambar. Penelitian ini menggunakan 

analisa kualitatif model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan 

Habermas yang terdiri dari empat tahap yaitu : 

 

 

 

                                                           
13  Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial. (Yogyakarta : Gajah Mada University Pres, 

2003), hal.44 
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Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif 

 

d     

 

 

 

 

 

Sumber: Miles dan Habermas (Sugiyono, 2010: 183) 

1. Pengumpulan Data 

Data pada penelitian kualitatif 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, foto, pengalaman pribadi, jurnal, cerita 

sejarah, riwayat hidup, surat-surat, agenda, atribut seseorang, simbol-simbol 

melekat, dan banyak hal lain sebagai hasil amatan dan pendengaran. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Analisis data merupakan 

suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara 

sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan 

diverifikasi.  

Penyajian Data Pengumpulan 

Data 

Reduksi Data Penarikan 

Kesimpulan 
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Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai 

kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan transformasikan dalam 

aneka macam cara, yakni; melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau 

uraian singkat, dan menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas. 

Kadangkala dapat juga mengubah data kedalam angka-angka atau 

peringkat-peringkat tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana. 

3. Penyajian Data 

Sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih muda memahami 

apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya apakah 

peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba mengambil sebuah tindakan 

dengan memperdalam temuan tersebut. 

4. Penarikan Kesimpulan 

Proses penarikan kesimpulan merupakan bagian penting dari kegiatan 

penelitian karena merupakan kesimpulan dari penelitian. Proses penarikan 

kesimpulan ini dimaksudkan untuk menganalisis, mencari makna dari data 

yang ada dapat ditemukan tema dalam penelitian yang telah dilakukan. 

1.7.7 Validasi Data 

Validasi merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada obyek 

penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data 

yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan dengan 

data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Dalam penelitian kualitatif 

pengujian keabsahan data salah satunya yaitu dengan menggunakan Trianggulasi. 
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Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan 

terhadap data itu. Trianggulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. 

Dengan demikian terdapat berbagai sumber dengan berbagai trianggulasi sumber, 

trianggulasi teknik pengumpulan data dan waktu. Peneliti disini menggunakan 

teknik trianggulasi teknik pengumpulan data dimana pengujian data yang 

diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan dikomparasikan 

dengan narasumber atau informan yang telah ditentukan sebelumnya. 


