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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu perbandingan, 

pengukuran dari melek huruf, pendidikan, harapan hidup, serta standart hidup 

untuk negara di seluruh dunia. Adanya IPM untuk menjelaskan terkait negara itu 

adalah negara berkembang, negara terbelakang atau negara maju serta untuk 

mengukur apakah pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. 

IPM juga menjelaskan bagaimana penduduk tersebut bisa mengakses hasil 

pembangunan dalam memperoleh kesehatan, pendidikan, pendapatan, dan lain-

lain. Terkait dengan manfaat IPM bagi kabupaten/kota, provinsi, dan negara itu 

sangat bermanfaat seperti halnya, yaitu pertama IPM ialah indikator penting guna 

mengukur keberhasilan dalam usaha membangun kualitas hidup manusia 

(masyarakat atau penduduk). Kedua, IPM bisa juga menentukan peringkat atau 

tingkatan pembangunan di wilayah ataupun negara. Ketiga, bagi Indonesia IPM 

bisa digunakan sebagai data strategis karena salah satunya selain sebagai ukuran 

kemapuan kerja pemerintah, IPM juga bisa digunakan sebagai salah satu alokator 

penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Indikator yang ada di IPM (Indeks 

Pembangunan Manusia) ada tiga, pertama pendidikan, kedua kesehatan, ketiga 

perekonomian.  

Pentingnya bagi kabupaten Sampang karena seperti yang dijelaskan di atas 

bahwasanya kabupaten itu bisa dikatakan berhasil atau tidak dalam proses 

pembangunan kualitas hidup manusia. Dalam permasalahan ini penulis lebih 

memfokuskan pada indikator Kesehatan dan menitikberatkan terkait pelaksanaan 
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pelayanan kesehatan. Kesehatan yang ada di daerah sampang sangat rendah sekali 

dan perlu diupayakan terlebih dahulu demi menyangkut kesehatan yang ada di 

masyarakatnya. Bagi penulis pentingnya kesehatan jika diupayakan secara intensif 

guna agar kualitas kehidupan di masyarakat daerah tersebut lebih baik. Karena 

kesehatan jika sudah berkualitas dengan baik, maka dalam proses melakukan 

aktivitas yang lain akan berjalan dengan lancar. Proses meningkatkan indikator 

kesehatan yang lebih baik perlu adanya konsisten dari pemerintah dalam proses 

pelayanan kesehatannya. Jika pelayanan kesehatannya kurang baik maka perlu 

ditinjau kembali terkait dalam proses mengimplementasikan. Pelayanan kesehatan 

tersebut harus bersifat adil kepada masyarakat baik pengguna BPJS/Jamkesmas 

ataupun bukan pengguna BPJS/Jamkesmas. Karena masyarakat berhak menerima 

pelayanan kesehatan yang baik dari rumah sakit. 

Bagi penulis, upaya yang harus dilakukan oleh kabupaten Sampang dalam 

meningkatkan kualitas hidup manusia dari segi Kesehatan perlu pematangan serta 

memasifkan dalam proses impelementasi pelayanan kesehatan. Jika upaya 

tersebut dilakukan secara masif maka indikator kesehatan akan meningkat sesuai 

dengan target dari pemerintah tersebut. Pemerintah juga perlu menganalisis 

masyarakat di daerahnya karena pemerintah akan tahu kondisi realitas yang terjadi 

di masyarakat dan dalam proses implementasi pelayanan kesehatan. Pengupayaan 

yang dilakukan pemerintah daerah sampang dari segi kesehatan seperi percepatan 

pembangunan dan suplai air bersih untuk masyarakat sampang, pengadaan obat 

dan alat untuk kesehatan, dan pelayanan kesehatan yang baik. 

Tetapi secara realitasnya kesehatan yang ada di masyarakat sampang sangat 

rendah sekali. Bisa di lihat dari data yang ada di Badan Perencanaan 
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Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Timur, mengjelaskan bahwa di 

daerah sampang kesehatannya masih rendah. Indikator dari kesehatan itu bisa di 

lihat dari angka harapan hidup. Terjadinya kesehatan yang rendah disebabkan 

karena dari lingkungan yang belum bersih, dari gaya hidup yang kotor seperti 

dalam melakukan kegiatan tidak menggunakan alas kaki, air minum yang belum 

bersih seperti menggunakan air dari sumur.  

Dilihat juga dari realitas sarana dan prasarana yang terjadi di rumah sakit 

daerah sampang seperti infrastrukturnya yang masih kurang baik, tenaga 

kesehatan yang sedikit dan kurangnya pemerataan tenaga kesehatan di setiap 

tempat, dan peralatan kesehatan yang kurang memadai. Kualitas SDM di rumah 

sakit yang masih rendah, belum adanya sosialisasi terkait pelayanan rumah sakit 

kepada masyarakat dan tenaga kesehatannya, belum pahamnya tenaga kesehatan 

dalam melakukan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat. Dari itu 

semua mengakibatkan pelayanan yang belum bisa dikatakan bagus seperti halnya 

pungutan liar terhadap pasien, masih memberikan informasi terkait masalah obat-

obatan yang dikatakan habis oleh pihak rumah sakit, dan kurangnya responsif 

pihak rumah sakit terhadap masyarakat. Faktor lain yang mengakibatkan 

pelayanan kesehatan yang kurang baik, pemerintah tidak melibatkan stakeholder 

seperti NGO (Non Government Organization) atau bisa disebut juga LSM 

(Lembaga Swadaya Masyarakat). Tetapi pada realitasnya LSM yang ada di daerah 

sampang kurang masif dalam menjalankan perannya dan hanya mementingkan 

kepentingan individu maupun kelompok.  

Dalam peran NGO di sini sangat penting sekali, NGO juga bisa membantu 

memberikan pemahaman terkait proses implementasi kebijakan pelaksanaan 
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kesehatan terhadap masyarakat serta juga bisa menjadi pengontrol kebijkan 

pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah sampang. Di sini peran NGO dalam 

mengontrol perlu dilakukan secara masif, guna untuk peningkatan kualitas hidup 

manusia dari segi kesehatannya bukan hanya untuk kepentingan individu ataupun 

kelompok. Sebagaimana menurut penjelasannya peran NGO (Non Goverment 

Organization) sesuai dengan tujuan pembentukannya adalah bagaimana NGO itu 

mengontrol kekuasaan Negara, tuntutan pers yang bebas, tuntutan kebebasan 

berorganisasi, advokasi terhadap kekerasan Negara dan kebijakan-kebijakan yang 

merugikan rakyat. Meuthia Ganie-Rochman (2002, dalam Culla:2006:35) 

menyebut pola hubungan NGO pada masa ini sebagai pola hubungan yang 

konfliktual, dimana dari sisi pemerintah juga berupaya mencampuri dan 

mempengaruhi organisasi, cara kerja dan orientasi. Secara umumnya NGO adalah 

sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang 

yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa 

bertujuan untuk memperoleh keuntungan ataupun laba. Biasanya NGO ini 

bercirikan nonpartisan, tidak mencari keuntungan ekonomi, bersifat sukarela, dan 

bersendi pada gerakan moral (Martharia, 2014:21). 

Di sini peran NGO yang bergerak dalam ranah kesehatan dan masih intensif 

terhadap pengontrolan pelaksanaan pelayanan kesehatan itu ada yang namanya 

DKR (Dewan Kesehatan Rakyat), dimana yang dilakukan DKR dalam proses 

peningkatan kesehatan dengan baik melalui cara pendampingan terhadap 

masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dengan baik dari awal sampai akhir, 

maksudnya dari awal registrasi sampai masayarakat di perbolehkan untuk pulang. 

Di samping itu juga dalam pengontrolan pelayanan kesehatan yang kurang baik 
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masih intensif. Seperti penjelasan NGO di atas, DKR juga bisa disebut sebagai 

NGO karena bercirikan nonpartisan, mempunyai anggota, independen, dan tidak 

mengambil keuntungan terhadap masyarakat. Dalam sejarah berdirinya DKR 

emang dibentuk oleh Dr. Siti Fadilah Supari Sp.Jp dimana beliau pada saat itu 

menjabat sebagai kementerian kesehatan. Walaupun pendirinya orang 

kementerian, DKR dan beliau tetap profesional. DKR tetap melakukan 

tindakannya sebagai NGO seperti halnya dalam track recordnya setiap pelayanan 

kesehatan yang kurang baik DKR selalu mengkritisinya dengan cara audiensi, 

aksi, membuat tulisan dan di ekspos ke media online. Siti Fadilah Supari pernah 

mengatakan bahwa DKR ini merupakan alat perjuangan masyarakat miskin yang 

sulit di bidang kesehatan. Dari situ keindependenan DKR tetap ada sebagai NGO. 

Permasalahan pada penelitian ini lebih menekankan terkait pelaksanaan 

pelayanan kesehatan yang kurang baik. Seperti halnya terjadinya pungutan liar 

oleh pihak rumah sakit, kurangnya responsif dari pihak rumah sakit terhadap 

masyarakat, obat-obatan yang dikatakan habis oleh pihak rumah sakit sedangkan 

masih ada. Permasalahan pelayanan tersebut tejadi pada masyarakat pengguna 

BPJS. Seakan-akan perlakuan dari pihak rumah sakit tidak adil terhadap 

masyarakat yang menggunakan BPJS/Jamkesmas. Peran DKR berusaha 

mengupayakan pelayanan kesehatan agar masyarakat bisa mendapatkan dengan 

baik walaupun pengguna BPJS/Jamkesmas. Dari situ juga DKR perlu lebih 

mengupayakan lagi pengontrolan pelaksanaan pelayana kesehatan. Di sisi lain 

berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat dari segi kesehatan 

bukan hanya dari DKR saja tapi bagaimana implementasi dari pelaksanaan 
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pelayanan kesehatan pemerintah daerah bisa menerapkan dengan baik terhadap 

masyarakat.  

Oleh karena itu, penulis disini mengangkat isu tersebut dan dijadikan 

sebagai bahan penelitian serta tugas akhir (skripsi) yang berjudul “Peran DKR 

(Dewan Kesehatan Rakyat) Dalam Pengontrolan Pelaksanaan Pelayanan 

Kesehatan Pemerintah Daerah Sampang”.  

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian pada Latar Belakang Masalah tersebut, maka Rumusan 

Masalahnya yaitu:  

1. Bagaimana peran dari DKR dalam pengontrolan pelaksanaan pelayanan 

kesehatan Pemerintah Daerah Sampang? 

2. Bagaimana dampak dari Peran DKR dalam pengontrolan pelaksanaan 

pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah Sampang?? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari uraian pada Rumusan Masalah tersebut, maka Tujuan Penelitiannya 

yaitu: 

1. Untuk menjelaskan peran dari DKR dalam pengontrolan pelaksanaan 

pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah Sampang? 

2. Untuk menjelaskan dampak dari peran DKR dalam pengontrolan pelaksanaan 

pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah Sampang 

D. Manfaat Penelitian 

1. Praktis 

Secara praktis, peneliti dapat mengetahui peran DKR secara real di 

lapangan. Apakah sesuai dengan fungsinya sendiri sebagai NGO atau malah tidak 
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sesuai. Dari peran DKR yang melakukan pengontrolan itu bisa diketahui apakah 

berdampak efektif terhadap masyarakat. Peneliti juga akan mengetahui bagaimana 

DKR tersebut dalam mengontrol kinerja pemerintah apakah DKR tersebut benar 

mengontrol guna untuk kepentingan masyarakat atau malah hanya sebatas 

formalitas tanpa ada tindak lanjut dan untuk kepentingan pribadi. Karena disisi 

lain peran dari DKR bisa dalam mengupayakan proses pengimplementasian 

kebijakan pelaksanaan kesehatan agar bisa berdampak baik bagi masyarakat 

seperti hal dalam pelayanan kesehatan. 

a. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa dalam melihat 

peran LSM kesehatan dalam mengontrol pelaksanaan pelayanan kesehatan. 

Sehingga bisa dijadikan rujukan dalam melakukan penelitian. 

b. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi dalam melihat permasalahan 

yang terjadi di rumah sakit terkait pelayanan kesehatan. Sehingga masyarakat bisa 

lebih memahami bentuk-bentuk pelayanan kesehatan tidak baik yang terjadi di 

rumah sakit. 

c. Bagi Pemerintah Daerah 

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi guna melihat pelayanan 

kesehatan yang kurang baik secara realitasnya. Sehingga bisa meninjau ulang 

terkait proses dalam implementasi pelayanan kesehatan dan memberikan sanksi 

terhadap oknum-oknum yang melakukan pelayanan kesehatan tidak baik. 
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2. Teoritis 

Secara teoritis, dapat menambah wawasan terkait strategi yang dilakukan 

oleh DKR selaku NGO dalam melakukan pengontrolan kebijakan pelaksanaan 

kesehatan pemerintah daerah. Bisa mengetahui juga formulasi yang digunakan 

dari DKR dalam pengontrolan pelaksanaan pelayanan kesehatan pemerintah 

daerah sampang. Di sisi lain juga akan menambah wawasan terkait Teori 

Advokasi secara langsung dalam menerapkan teori tersebut, apakah sifat-sifat 

advokasi serta peran-peran advokasi dilakukan dengan baik, sistematis dan 

terorganisir. Serta juga menambah wawasan terkait teori dari Tindakan Sosial 

Afektif saat diterapkan dalam penelitiannya. Selain itu, juga bisa menambah 

pengetahuan terkait pelaksanaan pelayanan kesehatan di pemerintah daerah 

sampang, serta bisa menganalisa apakah sesuai atau tidak. 

E. Definisi Konseptual 

1. NGO (Non Government Organization)  

Secara umumnya NGO (LSM) adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh 

perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan 

pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh 

keuntungan ataupun laba. Biasanya NGO ini bercirikan nonpartisan, tidak mencari 

keuntungan ekonomi, bersifat sukarela, dan bersendi pada gerakan moral 

(Martharia, 2014:21) 

DKR (Dewan Kesehatan Rakyat) merupakan sebuah Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) dimana dalam pergerakannya pada ranah Kesehatan yang 

berorientasi di masyarakat sampang (Sumber: DKR Sampang).  
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2. Pelayanan Kesehatan 

“Pelayanan Kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara 

sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan 

meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta 

memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok maupun 

masyarakat”(Sondakh, 2013:1). 

“Kesehatan adalah keadaan seimbang yang dinamis, dipengaruhi faktor 

genetik, lingkungan dan pola hidup sehari-hari seperti makan, minum, seks, kerja, 

istirahat, hingga pengelolaan kehidupan emosional” (Bessy, 2015:1). Menurut UU 

No. 36 Tahun 2009 “Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, spiritual, 

maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara 

sosial dan ekonomis” (Ryadi, 2016:3). 

3. Peran 

“Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Artinya, 

seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan sesuatu peran. Keduanya 

tidak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain saling tergantung, artinya 

tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran” (Narwoko, 

2004:158). 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif 

berbasis pendekatan studi kasus karena dalam penelitian ini dilakukan secara 

intensif, terinci dan mendalam terkait peran dari DKR dalam pengontrolan 
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pelaksanaan pelayanan kesehatan pemerintah daerah. Pengertian studi kasus ialah 

suatu serangkaian ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam 

tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan 

sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan 

mendalam tentang peristiwa tersebut. Penelitian kualitatif dalam “masalah” yang 

dibawa oleh peneliti masih remang-remang, bahkan gelap kompleks dan dinamis. 

Oleh karena itu, “masalah” dalam penelitian kualitatif bisa dikatakan hanya 

bersifat sementara, tentatif serta akan menjadi luas/besar atau bisa juga berganti 

setelah peneliti terjun ke lapangan. Penelitian Kualitatif ada tiga (3) kemungkinan 

yang akan terjadi pada “masalah” yang diangkat oleh peneliti di dalam penelitian. 

Pertama, masalah yang diangkat oleh peneliti tidak berubah, sehingga sejak awal 

sampai akhir penelitian sama. Kedua, permasalahan yang diangkat peneliti setelah 

memasuki proses penelitian akan berkembang yaitu memperluas atau 

memperdalam masalah yang telah disiapkan. Ketiga, permasalahan yang dibawa 

peneliti setelah memasuki lapangan berubah semuanya, sehingga harus mengganti 

masalah. 

Dalam fokus  pada penelitian kualitatif keadaan dari suatu objek bersifat 

holistik (keseluruhan, tidak dapat dipisah), sehingga peneliti kualitatif tidak akan 

hanya menetapkan penelitiannya bersumber pada variabel penelitian, tetapi 

menyeluruh dari situasi sosial yang diteliti mencakup aspek tempat (place), 

pelaku (actor) dan aktivitas (activity) yang sinergis dalam berinteraksi. Dalam 

penelitian kualitatif, peneliti akan memberikan batasan penelitian dalam satu atau 

lebih variabel. Oleh karena itu, dalam peneliatian kualitatif disebut adanya batasan 

masalah. Dalam penelitian kualitatis batasan masalah itu disebut dengan fokus, 
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yang adanya pokok masalah yang bersifat umum. Pembatasan dalam penelitian 

kualitatif lebih berdasarkan menurut tingkat kepentingan, urgensi dan feasebility 

masalah yang akan dipecahkan, selain itu juga faktor dari keterbatasan tenaga, 

dana serta waktu (Sugiyono, 2014:205-207). 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam proses melakukan penelitian, peneliti memfokuskan penelitiannya di 

daerah Sampang provinsi Jawa Timur. Karena ruang lingkup DKR berada di 

masyarakat daerah sampang. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Dalam pengumpulan data melalui Observasi tersebut, peneliti 

memfokuskan pada DKR selaku organisasi non pemerintah yang melakukan 

pengontrolan terhadap pelayanan kesehatan, kepada penyedia pelayanan 

kesehatan yaitu Rumah Sakit Umum Daerah, dan kepada masyarakat terkait 

tindakan yang dilakukan DKR terhadap masayarakat dalam proses 

mendapatkan kesehatan yang lebih baik.  

Dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu, observasi terus 

terang atau tersamar maksudnya dalam proses pengumpulan data peneliti 

mengatakan terus terang kepada subyek, bahwa peneliti mau melakukan 

penelitian. Jadi, subyek yang dilakukan penelitian mengetahui dari awal 

sampai akhir terkait aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu kondisi peneliti 

juga tidak terus terang dalam melakukan observasi, hal ini untuk menjauhkan 

diri  kalau sesuatu data yang ingin dicari merupakan data yang masih 

dirahasiakan (Sugiyono, 2014:228). 
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b. Wawancara 

Dalam wawancara tersebut, peneliti mewawancarai kepada anggota atau 

pengurus di DKR tersebut. Di sisi lain juga masyarakat setempat yang telah 

dilakukan dampingan oleh DKR dalam proses mendapatkan kualitas 

kesehatan dengan baik dan penyedia pelayanan kesehatan. 

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu, wawancara tidak 

terstruktur. Maksudnya adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan 

lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman yang digunakan hanya berupa 

garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Di sisi lain, juga perlu 

adanya alat pendukung dalam proses ini seperti, perekam suara, gambar, dan 

lain-lain. 

c. Dokumentasi 

Peneliti juga melakukan proses pengambilan dokumentasi yang berkaitan 

dengan penelitian untuk menunjang data yang diinginkan. Biasanya dokumen 

ini berupa seperti, tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang, dan lain-lain. Dokumentasi ini juga bisa menunjang kredibilitas 

dari pengumpulan data yang telah dilakukan yaitu observasi dan wawancara. 

4. Teknik Pengambilan Sampel (Sampling) 

Dalam Teknik Pengumpulan Data peneliti menggunakan  teknik Non 

Probability Sampling. Maksud dari teknik sampling tersebut adalah “teknik 

pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap 

unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Pada teknik ini, 
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peneliti menggunakan teknik purposive sampling maksudnya adalah teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini 

misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita 

harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti 

menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti” (Sugiyono, 2014:218). 

Kriteria yang ditentukan oleh peneliti dalam sampel ini yaitu dibagi menjadi 

dua pertama di tujukan kepada pihak DKR, kedua ditujukan kepada masyarakat. 

Pertama, kepada pihak DKR kriterianya seperti, paham akan tugas pokok dan 

fungsinya DKR, paham akan proses pengontrolan pelaksanaan pelayanan 

kesehatan. Kedua, kepada pihak masyarakat seperti, dia yang mengetahui tentang 

DKR, dia yang sudah di lakukan dampingan oleh pihak DKR dalam proses 

pelayanan kesehatan, dia adalah masyarakat sampang. 

5. Teknik Analisis Data 

Dalam penggunaan teknik di penelitian kualitatif yaitu digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam 

proposal penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif dari berbagai 

macam sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-

macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus-terusan sampai datanya bosan. 

Dengan pengamatan yang terus-menerus itu akan berdampak pada variasi data 

yang tinggi sekali. 

“Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 
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yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

sendiri maupun orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan 

sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di 

lapangan”(Sugiyono, 2014:243). Miles dan Huberman (1984), menjelaskan bahwa 

aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus-menerus sampai selesai secara menyeluruh, sehingga datanya sudah 

jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu, reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan serta verifikasi 

a. Reduksi Data 

“Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

maka dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama 

peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan 

rumit. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, 

dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan 

elektronik seperti laptop atau komputer, dengan memberikan kode pada aspek-

aspek tertentu” (Sugiyono, 2014:247)  

b. Penyajian Data 

“Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam 

hal ini Miles dan Huberman (1984) yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat 
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naratif. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa 

yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami tersebut. Selanjutnya disarankan dalam melakukan penyajian data, 

selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa , grafik, matrik, network 

(jejaring kerja) dan chart” (Sugiyono, 2014:249).  

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

“Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada 

tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid serta konsisten saat peneliti 

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya. Dengan demikian kesimpulan 

dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang 

dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang dijelaskan 

bahwa masalah serta rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat 

sementara dan akan berkembang setelah adanya penelitian di lapangan.  

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ialah merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih samar atau gelap sehingga setelah 

diteliti menjadi jelas, dapat berubah hubungan kausal atau interaktif, hipotesis 

atau teori” (Sugiyono, 2014:252-253). 

 


