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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang

Pertanian garam telah menjadi salah satu sumber penghidupan bagi 

masyarakat Madura, terutama bagi yang tinggal di tepi pantai. Garam telah 

menjadi satu dari sekian “Sembilan bahan kebutuhan pokok”.1  Bahkan bagi 

sebagian masyarakat Madura, garam merupakan peninggalan nenek moyang 

yang mesti disyukuri dengan perayaan adat. 

Madura dan garam ibarat garam dengan asiannya. Keduanya saling 

melekat dan tidak bisa dipisah satu dengan yang lainnya. Munculnya istilah 

pulau garam untuk sebutan lain bagi pulau madura merupakan bukti nyata 

bahwa madura sebagai salah satu penghasil garam terbesar di negeri ini.  

Produksi garam di pulau Madura merupakan salah satu penyokong terhadap 

kebutuhan garam nasional. Pulau Madura sebagai penghasil garam 

memegang peran  penting dalam skala produksi garam nasional. Diperkirakan 

Pulau Madura dapat menghasilkan produksi garam hingga 700 ribu ton per 

tahun atau sekitar 50% dari total produksi garam nasional.2 

Produksi garam yang dilakukan masyarakat madura umumnya masih 

bersifat tradisional, sehingga memiliki ketergantungan yang sangat tinggi 

1. Rameyo Adi Dkk, 2006, Buku Panduan Pengembangan Usaha Terpadu Garam Dan Artemia,

Pusat Riset Wilayah Laut Dan Sumberdaya Nonhayati Badan Riset Kelautan Dan Perikanan

Departemen Kelautan Dan Perikanan, Hlm: 67
2. Citrayat, 2008, Permukiman Masyarakat Petani Garam Di Desa Pinggir Papas, Kabupaten

Sumene, Journal, Ft-Ub, Hlm: 21
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terhadap iklim atau cuaca. Produksi dengan menggunakan teknologi 

tradisional itu dipengaruhi oleh iklim atau cuaca yang terkadang tidak 

menentu. Pada lahan tambak, kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi 

adalah angin,  hujan, abrasi dan tanah timbul, serta gelombang pasang. 

Keterbatasan pengetahuan kondisi cuaca tersebut akan berdampak terhadap 

produksi garam, antara lain berupa perubahan kuantitas produksi, persediaan 

peralatan produksi, dan perubahan kesejahteraan petambak garam. 

Dampak iklim ini juga dianalisa dan digunakan untuk pengambilan 

kebijakan terkait dengan prakiraan perhitungan impor. Dengan 

memperkirakan produksi, maka kebutuhan impor pada akhir tahun akan 

sesuai dengan kebutuhan garam secara nasional. Perhitungan stok dan 

kebutuhan garam secara nasional itu diperlukan untuk mengantisipasi 

kelangkaan dan kelebihan stok garam, yang akan mempengaruhi produksi 

garam pada tahun berikutnya. Petambak garam yang melakukan aktivitas 

produksi garam, harus selalu memperhatikan gejala alam, terutama kondisi 

cuaca. 

Hujan adalah salah satu unsur utama yang mempunyai pengaruh 

besar dalam proses produksi garam, karena berpengaruh pada kristalisasi 

garam. Pada tahun 2010 misalnya, hujan terjadi sepanjang tahun, sehingga 

petambak garam tidak dapat melakukan produksi garam sama sekali. 

Akibatnya adalah pemenuhan kebutuhan garam pada tahun tersebut lebih 

banyak mengandalkan pada impor garam. Dampak dari turunnya produksi 

garam pada tahun 2010 adalah meningkatnya impor sebesar 451.179 Ton. 
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Oleh karena pada tahun 2010 terjadi hujan sepanjang tahun, maka produksi 

garam  turun menjadi 30,6 ribu Ton. Dampak dari turunnya produksi garam 

pada tahun 2010 adalah meningkatnya impor sebesar 451.179 Ton.3  

Pada tahun 2011, curah hujan di pulau madura kembali normal dan 

terdapat kemarau panjang yang mendukung produksi garam, sehingga 

petambak garam bisa memproduksi garam.  Selain itu, pemerintah melalui 

Kementerian Kelautan dan Perikanan mencanangkan swasembada garam. 

Untuk mensukseskan hal tersebut, Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil (KP3K) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan 

memiliki program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat atau yang dikenal 

dengan program PUGAR4 

Menurut Peraturan Menteri (PERMEN) Kelautan dan Perikanan 

Republik Indonesia nomor PER.07/MEN/2012 tentang Pedoman Teknis 

Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) tahun 2012.5 Sebagai rencana 

awal Peluncuran dari Program PUGAR Tahun 2011, Kementerian Kelautan 

Perikanan (KKP) menetapkan 40 Kabupaten.Kota dan 9 (sembilan) Propinsi 

dengan luas lahan garam rakyat seluas 33.854,36 ha dan lahan produksi 

garam tahun 2011 seluas 24.130,92 hektar dengan anggaran Rp. 72 Miliyar. 

Pada tahun 2011 PUGAR telah mampu memberdayakan 1.728 kelompok 

                                                           
3. Dirjen KP3K. 2012. Data Neraca Garam Nasional. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan 

Pulau-pulau Kecil. 
4 Erlina, M.D. et al. 2012b. Strategi Optimalisasi Swasembada Garamdalam Mendukung  

Industrialisasi Garam. Jakarta. FGD Balitbang KP. 
5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor PER.07/MEN/2012 

tentang Pedoman Teknis Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) tahun 2012 
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usaha garam rakyat yang terdiri dari 16.399 petambak garam rakyat di 241 

desa pada 90 kecamatan.6. 

Besaran dana bantuan yang diterima petani garam juga beragam 

nominalnya. Sebelum dana PUGAR ini dicairkan harus melalui beberapa 

tahap. Tahap awal proses verifikasi Kelompok Usaha Garam Rakyat 

(KUGAR) Identifikasi dan seleksi terhadap proposal yang masuk ke Dinas 

Kelautan dan Perkanan Kabupaten Sumenep pertama kali dilakukan oleh 

Tenaga Pendamping, baik secara administrasi maupun pengecekan 

kelapangan, sekaligus verifikasi langsung kepada kelompok pengusul. 

pendamping melakukan identifikasi dan seleksi awal kepada kelompok 

PUGAR yang telah mengajukan proposal permohonan bantuan PUGAR 

tahun 2013. 

Selanjutnya menghubungi anggotanya sekaligus mengecek 

keberadaan kelompok, loksai lahan, luas lahan serta mencocokkan 

kebenarannya. Apabila proposal yang diajukan kelompok belum sesuai 

dengan Petunjuk Teknis PUGAR 2013, maka pendamping memberitahukan 

kepada kelompok yang bersangkutan agar proposalnya dilengkapi, setelah 

lengkap dan sudah sesuai dengan juknis. Tahap kedua adalah Hasil verifikasi 

Kelompok KUGAR yang dilakukan Tenaga Pendamping Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kab.Sumenep.  

Penulis tertarik mengambil penelitian ini karena Kabupaten 

Sumenep merupakan salah satu Kabupaten di Pulau Madura, yang terkenal 

                                                           
6. Ditjen KP3K. 2011a. Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). 

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 
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sebagai Pulau Garam. Bahkan Perusahaan Milik BUMN yakni PT. GARAM 

berada di wilayah Kabupaten Sumenep dan sekitar wilayah Pulau Madura 

yang lain. Lahan garam rakyat yang ada di wilayah Kabupaten Sumenep 

secara status kepemilikan bisa dibedakan menjadi milik masyarakat dan milik 

PT. GARAM tersebar dari 14 Kecamatan yakni Kota Sumenep, Pragaan, Gili 

Genting, Saronggi, Kalianget, Talango, Gapura, Dungkek, Ra’as, Arjasa, 

Sapeken dan Kangayan. Luas lahan tambak Garam di Sumenep mencapai 

5.368 hektare, meliputi lahan milik PT. Garam seluas 3.300 hektar, dan lahan 

garam rakyat seluas 2.068 hektar. Pada tahun 2013 Target Luas Lahan 

melalui PUGAR yang ditetapkan seluas 1.744,38 Ha tetapi yang tercapai 

seluas 1.977,2047 Ha. produktivitas rata-rata perhektar lahan garam rakyat 

sebesar 30-50 ton.7 

Salah satunya Kecamatan di Kabupaten Sumenep adalah Kalianget. 

Kecamatan Kalianget adalah salah satu penghasil garam yang ada di 

Kabupaten Sumenep. Di Kecamatan Kalianget juga terdapat perusahaan 

BUMN yang bergerak dibidang garam yakni PT.Garam. PT Garam bertugas 

memasarkan garam-garam milik perusahaan maupun rakyat dan PT Garam 

berdiri sejak zaman belanda. Selain ada perusahaan BUMN yang bergerak di 

bidang garam seperti PT.Garam, terdapat pula perusahaan swasta yang 

bergerak dibidang garam dan menampung atau menyerap garam milik petani 

garam yakni PT.Garindo. 

                                                           
7. Citrayat, 2008, Permukiman Masyarakat Petani Garam Di Desa Pinggir Papas, Kecamatan 

Kalianget, Kabupaten Sumenep, Journal, Ft-Ub 
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Lebih jauh, pengelolaan lahan pertanian garam secara optimal 

tentunya sejalan dengan program pemerintah untuk swasembada garam tahun 

2015. Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan 

Perikanan menetapkan dua kebijakan untuk dapat mencapai swasembada 

garam. Pertama, swasembada garam konsumsi dengan meningkatkan 

produksi garam sebagai bahan baku konsumsi dan peningkatan kualitas 

garam konsumsi beryodium. Kedua, meningkatkan produksi garam bahan 

baku industri untuk substitusi impor secara bertahap.8 

Salah satu program yang dilakukan pemerintah yaitu program 

pemberdayaan usaha garam rakyat yang dikenal Pemberdayaan Usaha Garam 

Rakyat (PUGAR). Program ini berupa bantuan uang langsung kepada 

kelompok petani garam rakyat dan pendampingan oleh penyuluh kelautan dan 

perikanan. Program Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) maupun non-

BLM yang akan dicairkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 

bertujuan untuk mewujudkan target produksi garam konsumsi sebanyak 1,3 

juta ton. Bantuan PUGAR ini sebesar Rp107,6 miliar bagi 29 ribu petani yang 

tergabung dalam 3.035 kelompok. 

Berangkat dari kenyataan ini, usaha untuk melakukan 

pengembangan terhadap pola pertanian garam terasa urgen. Pengembangan 

terhadap pertanian garam didasarkan pada tujuan utama, yaitu peningkatan 

kuantitas sekaligus kualitas produksi garam. Karena itu, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan persoalan tersebut dengan 

                                                           
8. Dardiri Zubairi, 2012, Menegaskan Kembali Madura sebagai Pulau Garam, 

www.kompasiana.com, diakses pada tanggal 09 Maret 2015. 

http://www.kompasiana.com/
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judul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Pulau Madura 

Sebagai Pulau Garam (Studi Program Dana Bantuan Pemberdayaan Usaha 

Garam Rakyat (PUGAR) Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten 

Sumenep)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Untuk dapat mempermudah penelitian ini nantinya dan agar 

penelitian ini memiliki arah yang  jelas dalam menginterprestasikan fakta dan 

data kedalam penulisan skripsi, maka terlebih dahulu dirumuskan 

permasalahan yang akan diteliti. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan 

diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana peran pemerintah daerah Kabupaten Sumenep dalam 

pelaksanaan program dana bantuan pemberdayaan usaha garam rakyat 

(PUGAR) ? 

2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat program dana 

bantuan pemberdayaan usaha garam rakyat (PUGAR) untuk 

mengembangkan pulau madura sebagai pulau garam? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Menganalisis dan mendiskripsikan peran pemerintah daerah Kabupaten 

Sumenep dalam pelaksanaan program dana bantuan pemberdayaan 

usaha garam rakyat (PUGAR). 
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2. Menganalisis dan mendiskripsikan Faktor pendukung dan penghambat 

program dana bantuan pemberdayaan usaha garam rakyat (PUGAR) 

untuk mengembangkan pulau madura sebagai pulau garam. 

 

 

D. Manfaat penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dan dapat diperoleh dari 

hasil penelitian ini adalah sebagai berikut; 

1. Secara subjektif. Sebagai suatu sarana untuk melatih dan 

mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, sistematis dan 

metodologis penulis dalam menyusun berbagai kajian literature untuk 

menjadikan suatu wacana baru dalam memperkaya khazanah kognitif. 

2. Secara praktis. Memberikan data dan informasi yang berguna bagi 

semua kalangan terutama mereka yang secara serius mengamati 

produksi dan permintaan garam.  

3. Secara akademis. penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik 

secara langsung atau tidak bagi kepustakaan Ilmu Pemerintahan dan 

bagi kalangan penulis lainnya yang tertarik untuk mengeksplorasi 

kembali kajian tentang pertanian garam dalam rangka peningkatan hasil 

dan kualitas. 

 

E. Definisi Konseptual 

 Definisi konseptual adalah abtraksi mengenai suatu fenomena yang 

dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, 
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keadaan, kelompok atau individu tertentu. Devinisi mengenai konseptual 

yang ada dengan memperhatikan tema (objek) penelitian, maka dapat 

ditemukan beberapa konsep yang perlu didefinisikan dengan tujuan agar 

peneliti dan pembaca memiliki persepsi atau pemahaman yang mana. Maka 

peneliti memberikan definisi konseptual sebagai berikut diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Peran Pemerintah Daerah 

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia 

Tahun 1945 dalam penjelasannya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, 

pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah 

daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.  

Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala 

sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka 

melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban 

pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.9 Peran pemerintah Kabupaten Sumenep dalam hal ini 

sangatlah penting yaitu pengaturan tataniga garam dan meningkatkan 

pemanfaatan sumber daya alam untuk mencapai swasembada garam nasional. 

 

                                                           
9. Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945 
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2. Petani Garam Rakyat 

Petani garam adalah pelaku usaha di Daerah yang membuat garam 

krosok dari bahan baku air laut dengan proses tertentu.10 Petani garam rakyat 

adalah penggarap pemilik,penggarap penyewa dan penggarap bagi hasil.  

3. Pulau Garam 

Pulau Garam menjadi cirihas sebutan pulau Madura yang indah, hal 

ini dikarenakan Kualias Garam di Madura memang cukup Bagus dan sangat 

dikenal di dunia, dan Garam banyak dihasilkan dari kawasan Timur Pulau 

Madura serta inilah awal mula dari pembuatan Garam di Madura.  

Pada abad ke-15, tentara Bali datang ke Madura, maksud kedatangannya 

untuk membalas dendam kepada keturunan Jokotole. Tentara Bali tersebut 

berlabuh di pantai Sumenep.  Jokotole ialah seorang pahlawan Madura yang 

gagah berani, yang telah berhasil menaklukkan raja Blambangan pada waktu 

ia berperang melawan Majapahit.11 Namun tentara Bali yang menganggap 

raja Blambangan itu nenek moyangnya, dapat dikalahkan oleh orang-orang 

                                                           
10. Yety Rochwulaningsih, Journal, Membongkar Persoalan Struktural Tata Niaga Garam Rakyat,  

15 Oktober 2012 
11. Yety dan Mahendara, 2013, tipologi sosiokultural Petambak Garam di indonesia, Cek. 1 

UNDIP Press, Hlm: 92 
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Madura. Bala tentara Bali yang masih hidup melarikan diri ke desa Pinggir 

Papas (Gir Papas, menurut orang Madura).12  

Desa ini terletak diantara kota Sumenep dan Kalianget. Kira-kira 

enam kilometer dari kota Sumenep. Di desa Pinggir Papas inilah bala tentara 

Bali itu menyerah kepada raja Sumenep, yakni Pangeran Wetan. Oleh Raja 

Sumenep mereka diampuni dan mendapat tanah untuk membangun desa. 

Diantara tentara Bali tersebut ada seorang panglima perang, bernama 

Anggosuto. Panglima perang inilah yang pertama kali mempunyai pikiran 

untuk membuat garam dari air laut yang dijemur. 

Sesudah dengan cara tersebut terbukti dapat menghasilkan garam 

untuk keperluan sehari-hari, pembuatan garam berkembang pesat di desa 

Pinggir Papas. Bahkan lama-kelamaan menjadi sumber penghasilan bagi 

penduduk desa Pinggir Papas. Sampai saat ini pembuatan garam terus 

berlangsung di Madura dan telah menjadi pekerjaan tetap bagi masyarakat 

ringgir Papas.  

 

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan pada sifat-sifat 

hal yang dapat diamati. Dengan kata lain, definisi operasional merupakan 

usaha memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel. Untuk 

menilai variabel dapat dilihat melaluai indikasi dengan suatu indikator yang 

ada. Dalam tulisan ini, indikator tersebut berupa peningkatan kuantitas dan 

kualitas produksi garam dengan geomimbranee. 

                                                           
12. Ibid, Hlm: 107 
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Dengan demikian definisi operasional merupakan penetapan dari 

indikator-indikator yang akan dipelajari dan dianalisa, sehingga akan dapat 

diperoleh gambaran yang jelas, di antaranya sebagai berikut: 

1. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam pelaksanaan 

Program Dana Bantuan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) 

a. Tahapan dan Proses Dana Bantuan Pemberdayaan Usaha Garam 

Rakyat (PUGAR).  

b. Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di 

Kabupaten Sumenep 

c. Kemitraan Pemangku Kebijakan dalam mengimplementasikan 

Program Dana Bantuan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat 

(PUGAR)  

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Program Dana Bantuan 

Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR)  

 

G. Metode penelitian 

Metodologi penelitian Ilmu Pemerintahan adalah cara ilmiah untuk 

mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan dan dibuktikan 

suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada akhirnya dapat digunakan untuk 

memahami dan memecahkan masalah. Demi terwujudnya tujuan tersebut 

maka metode penelitian yang peneliti gunakan dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut : 

 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 
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Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Peneliti ingin melihat secara langsung tanpa 

memberikan perlakuan berkaitan dengan peran pemerintah daerah Kabupaten 

Sumenap dalam mengembangkan pulau madura sebagai pulau garam. 

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dimaksudkan untuk 

meneliti kondisi yang sebenarnya yang berkaitan dengan perilaku, persepsi, 

motivasi dan lain-lain secara nyata dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-

kata dan bahasa.13 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif adalah jenis  penelitian yang memberikan gambaran atau 

uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap 

obyek yang diteliti.14 Dalam hal ini pelaksanaan penelitian dan kajiannya 

didasarkan pada proses pencarian data secara lengkap. Selanjutnya  data 

tersebut disajikan secara deskriptif dalam bentuk kata-kata. Jadi penelitian 

deskriptif dalam bidang Ilmu Pemerintahan merupakan hal yang cukup 

penting.  

 

2. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian ini area 

pegaraman I di Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep. Pemilihan lokasi 

objek penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa lokasi tersebut 

sebagai salah satu sentral pegaraman. 

                                                           
13. Soehartono, Irawan.,  Metode Penelitian Sosial, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002, Hlm. 35 
14. Soehartono, Irawan., opcit, Hlm. 69 
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3. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan suatu sumber data dalam penelitian 

yang akan memberikan informasi sesuai rumusan dan tujuan dari penelitian. 

Sumber subjek penelitian tentunya lokasi dan pihak–pihak yang berkaitan 

dengan peningkatan hasil dan kualitas produksi garam dengan geomimbranee 

di antaranya:  

a) Dinas Perikanan Dan Kelautan Kabupaten Sumenap 

b) Kepala Desa Pinggirpapas 

c) Petani Garam I Rakyat (6) Orang 

d) Dua LSM (Paelan dan Peras) 

 

4. Sumber Data 

Data yang dikumpulkan terutama merupakan data pokok yaitu data 

yang paling relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti, namun demi 

kelengkapan dan kebutuhan dari masalah yang diteliti maka akan 

dikumpulkan pula data pelengkap yang berguna untuk melengkapi data 

pokok. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 

a) Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari orang-orang 

yang berhubungan dengan obyek penelitian (informan). Dalam penelitian 

ini yang menjadi data primer adalah orang-orang yang dianggap tahu dan 

dapat dipercaya untuk menjadi sumber data dalam menjawab 
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permasalahan dalam penelitian ini. Untuk memperoleh data-data primer, 

penulis dapat menentukan orang-orang yang memberikan informasi dan 

dengan pertimbangan narasumber yang dipilih tersebut berkualitas dalam 

memberikan informasi yang dibutuhkan. Selain itu, data primer dapat pula 

digunakan sebagai pertimbangan data sekunder.  

b) Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh bukan secara langsung dari 

sumbernya. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang dipakai 

adalah sumber tertulis seperti literature, dokumen-dokumen dari pihak 

terkait, dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Lofland dalam Moleong, sumeber data utama dalam 

penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya tambahan 

seperti dokumnen dan lain-lain. Dalam penelitian ini akan dipelajari 

mengenai jumlah penerima PUGAR, nilai BLM PUGAR dari range terendah  

dan tertinggi, hasil produk dan pemasaran. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Wawancara (interviewing) 

Salah satu sumber informasi studi kasus yang sangat penting adalah 

wawancara untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung 

kepada responden dengan tidak beraturan. Interview dalam mengumpulkan 

data ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan melalui sumber data 
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yang tersedia atau dapat pula diartikan sebagai tanya jawab lisan antara 

dua orang atau lebih secara langsung.15 Berkaitan dengan teknik 

wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu dengan cara 

pewawancara mengajukan pertanyaan  dan responden memberikan 

jawaban atas pertanyaan tersebut. Sedangkan jenis wawancara yang 

digunakan  dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara 

tidak tersetruktur dengan menggunakan instrumen wawancara. 

b) Observasi langsung 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan 

kegiatan pengamatan, tanya jawab dan pencatatan secara sistematis yang 

langsung terhadap gejala-gejala dan peristiwa yang diteliti.16 Data tersebut 

diperoleh dari observasi adalah data-data kebijakan pemerintah Kabupaten 

Sumenep tentang kesejahteraan petani garam dan implementasinya sampai 

ke petani garam. 

c) Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu suatu cara pengumpulan data melalui arsip, 

buku-buku, buletin, pendapat, teori dan lain-lain yang berhubungan 

dengan masalah penelitian yang diambil. Data yang diperoleh dari hasil 

penelitian ini adalah sebagai data pelengkap dan cara pencatatan dan 

                                                           
15. Soehartono, Irawan., Metode Penelitian Sosial, Bandung, Remaja Rosdakarya, , 2002, Hlm. 67 
16. Kusnaka Adinihardjo., Metode Penelitian Sosial Suatau Teknik Penelitian Bidang Kesejahtraan 

Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, Hlm. 69 
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pengutipan dari sumber data-data tersebut untuk melengkapi data dari 

informan.17 

 

6. Teknik Analisa Data  

Pada tahapan ini data dan dokumen-dokumen yang berhasil 

didapatkan yang kemudian akan dianalisa serta disusun secara berurutan 

(sistematis) sehingga dari datayang diperoleh dan akan dianalisis dengan 

menggunakan metode kulitatif, dengan cara menggambarkan hasil dari pada 

studi lapangan, hasil dokumentasi dan hasil pustaka, kemudian dari data yang 

diperoleh akan dianalisa untuk menjawab dari permasalahan. Penelitian 

kualitatif berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan penegasan 

suatu konsep serta gejala-gejala dengan menjawab pertanyaan yang 

berkenaan dengan obyek dari penelitian.18 

Analisa data dapat diartikan sebagai proses pengorganisasian dan 

pengururtan data yang diperoleh secara sistematis baik untuk menafsirkan dan 

menginterpretasikan data-data yang dapat dari penelitian. Proses analisa data 

ini dimulai dengan menelaah data yang tersedia dari berbagi sumber data baik 

data primer maupun data sekunder. Dalam hal ini peneliti menggunakan 

analisa kualitatif dengan jenis deskriptif dimana lebih menitikberatkan pada 

penggambaran penguraian objek yang nantinya akan menghasilkan 

kesimpulan. Menurut Bogdan mengartikan analisis data sebagai proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

                                                           
17. Maleong Lexy., Metodelogi penelitian kualitatif, PT, Remaja Rosadakarya, Edisi Revisi  

Bandung, 2005, Hlm. 142. 
18. Maloeng, Lexy.,Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2005, Hlm. 15. 
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wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga temuannya 

dapat dipahami orang lain.19 Analisis data menurut Sugiyono meliputi:20 

a) Periode Pengumpulan Data  

Pada penelitian ini menggunakan empat cara yaitu content analysis, 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

b) Reduksi Data 

Reduksi data berarti pengurangan data yang jumlahnya cukup banyak 

dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-

hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak 

perlu. 

c) Display Data  

Display data dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan 

mengelompokkan data sesuai dengan tema-tema yang telah ditentukan 

berdasarkan rumusan masalah penelitian Dalam penelitian kualitatif 

penyajian data dilakukan dengan teks yang bersifat naratif. 

d) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan didapat dari hasil 

pengumpulan data, reduksi data, dan display data. Penarikan kesimpulan/ 

verifikasi juga perlu dukungan bukti-bukti yang kuat supaya kesimpulan 

dari penelitian dapat dipercaya (valid). 

 

                                                           
19. Sugiyono., Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatiif, Kualitatif, dan R&D, 

Bandung, Alfabeta, 2008, Hlm. 314 
20 . Sugiyono., opcit, Hlm. 317 
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Gambar 1.1 Komponen-Komponen dalam Analisis Data Model Interaktif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Miles dan Haberman (Sugiyono, 2008:183) 

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan penggambaran 

konfigurasi yang utuh dari objek penelitian. Proses pengambilan kesimpulan 

ini merupakan proses pengambilan inti dri penelitian yang kemudian disjikan 

dalam bentuk pernyataan atau kalimat. 

Penulis menggunakan triangulasi dengan cara membandingkan 

informasi yang diperoleh dari data yang absah. dalam hal ini penulis 

menggunakan dua langkah, yaitu membandingkan data hasil pengamatan 

dengan data hasil wawancara dan bandingkan keadaan perspektif seseorang 

dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.21 Hal ini 

mempertimbangkan bahwa kedua langkah tersebut lebih praktis dan bersifat 

objektif. Berdasarkan analisis data di atas, peneliti menggunakan pola 

berpikir induktif, yaitu metode berpikir yang berangkat dari  fakta-fakta 

khusus kemudian ditari generalisasi yang memiliki sifat umum.22 

                                                           
21. Lexy J. Moeleong., Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT Remaja Rosda Karya, 2005, 

Cet ke-22. Hlm. 330 
22. Sugiyono., Statistika Untuk Penelitian, Bandung, Alfabeta, 2008,  Cet Ke-13. Hlm. 42 
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Kesimpulan disini merupakan hasil dari observasi, wawancara dan 

dokumentasi terhadap peran pemerintah daerah Kabupaten Sumenap dalam 

mengembangkan pulau madura sebagai pulau garam, baik itu dari proses 

pelaksanaannya. Inti dari kesimpulan tersebut merupakan hasil dari penelitian 

yang telah peneliti lakukan di Kabupaten Sumenap, khususnya pada strategi 

kepemimpinan camat dalam meningkatkan efektivitas kinerja pegawai, dan 

hasil perbandingan antara hasil observasi dan hasil wawancara dari berbagai 

pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini. 


