BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Permasalahan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian saat
ini terus mengalami peningkatan. Sejalan dengan adanya peningkatan jumlah
penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi menyebabkan kebutuhan lahan
meningkat. Adanya peningkatan kebutuhan lahan untuk pembangunan, sementara
ketersediaan lahan relatif tetap menyebabkan persaingan dalam pemanfaatan
lahan.1
Alih fungsi lahan pertanian kepenggunaan atau pemanfaatan non pertanian
seperti pembangunan sektor perumahan, industri, jasa, infrastruktur dan kegiatan
ekonomi lainnya telah memicu terjadinya alih fungsi lahan pertanian secara besarbesaran dan tidak terkendali. Dalam kurun waktu satu tahun, luas lahan pertanian
di Indonesia mengalami penyusutan luas lahan pertanian sebesar 0.25% setiap
tahunnya.

Penyebab

dari

penyusutan

lahan

tersebut

beragam,

seperti

pembangunan infrastruktur, perluasan lahan pemukiman, pembangunan industri,
pembangunan pariwisata modern, serta belum efektif dan meratanya implementasi
peraturan untuk melindungi lahan pertanian2
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Jawa Timur merupakan daerah penyumbang produksi pangan nasional
terbesar di Indonesia. Kendati demikian, lahan pertanian di Jawa Timur tidak
luput dari penyusutan dan alih fungsi lahan. Dalam rentang waktu 2014 sampai
dengan 2018, lahan persawahan di Jawa Timur berubah menjadi lahan untuk
bangunan seluas 746,6 Ha, berubah menjadi lahan industri seluas 469,3 Ha,
menjadi lahan pembangunan prasarana 94,3 Ha dan perubahan menjadi lahan non
sawah lainnya seluas 620,3 Ha, dengan total perubahan lahan sawah menjadi
lahan non sawah seluas 1.978,4 Ha3. Peraturan alih fungsi lahan pertanian juga
diatur dalam undang-undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, undangundang tersebut mengatur dan mengamanatkan penatagunaan tanah secara umum
melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah serta pentingnya untuk
mengalokasikan lahan pertanian pangan. Undang-undang No 26 Tahun 2007 tidak
mengatur secara rinci tentang perlindungan terhadap alih fungsi lahan pertanian.
Selain itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) maupun Peraturan
Daerah (Perda) Kabupaten Malang nomor 3 tahun 2010.
Upaya mempertahankan lahan sawah sebagai area pertanian dari
pengalihan fungsi lahan di kabupaten Malang terus dilakukan dinas tanaman
holtikultura dan perkebutan (DTPHP). Hal itu dilalukan setelah semakin
banyaknya lahan sawah yang dialihfungsikan menjadi tempat permukiman dan
lainnya sebagai dampak perkembangan pembangunan dikabupaten malang. Salah
satu area pertanian yang patut di pertahankan yakni lahan sawah di Desa Jenggolo
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Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang yang juga telah banyak dialihkan
fungsinya menjadi perumahan, wilayah Desa Jenggolo memiliki luas persawahan
mencapai 90 hektar selalu terancam oleh pengalihfungsian sebagai tempat
pemukiman dan usaha. Upaya mempertahankan lahan sawah sebagai area
pertanian di Kabupaten Malang terus dilakukan Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP).Alih fungsi lahan tersebut mayoritas
digunakan sebagai lokasi pemukiman, sehinga hal tersebut menjadikan warga
menjadi resah
Gambar 1.1
Statistik alih fungsi Lahan Kabupaten Malang

Sumber : Malangtimes, 2017
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Pada gambar diatas dapat dijelaskan, Pemerintahan Kabupaten Malang
secara tegas menyampaikan bahwa seluruh proses perizinan alih fungsi lahan
pertanian produktif menjadi perumahan maupun industri, wajib mengikuti aturan
perundangan yang berlaku. Artinya, apabila surat rekomendasi dari dinas terkait
tidak ada maka secara otomatis seluruh izin pembangunan perumahan di lahan
pertanian produktif seharusnya juga tidak bisa diterbitkan. Namun, hal ini bertolak
belakang dengan apa yang terjadi di lapangan. Aturan tersebut menegaskan bahwa
LP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan kecuali untuk kepentingan umum
dengan syarat dan ketentuan diatur oleh undang-undang
Lahan persawahan didesa jenggolo menjadi penyumbang utama produksi
padi di Kabupaten Malang hingga mengalami surplus. Dengan kondisi tersebut
memang harus dipertahankan, dengan mempertahankan lahan persawahan dari
pengalihfungsian menjadi pemukiman sebagai dampak perkembangan ibukota
kabupaten malang kepanjen. Sayang sekali bila desa jenggolo dengan area sawah
seluas 90 hektar dengan hasil produksi setiap hektar padi mencapai 8-9 ton
dialihfungsikan, maka dari itu pemerintah kabupaten berupaya memperthankan
lahan sawah untuk mendukung ketahanan pangan dari ancaman pengalihfungsian
lahan.
Pertanian secara alamiah sangat dibutuhkan untuk menopang kehidupan
dan kelangsungan ekosistem masyarakat Kabupeten Malang khususnya di Desa
Jenggolo karna termasuk penghasil hasil pertanian yang besar. Hal ini sepertinya
tidak hanya berlaku pada masa lampau, melainkan juga masa sekarang dan yang
akan datang. Sebagai sektor kehidupan pertanian mutlak dibutuhkan oleh
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masyarakat Desa Jenggolo. Namun dengan adanya alih fungsi lahan pertanian ke
non pertanian mengakibatkan masa depan pertanian menjadi terancam. Hal ini
dapat dilihat dari semakin banyaknya lahan pertanian dialih fungsikan menjadi
perumahan, pertokoan, industri dan pembangunan pariwisata yang menyebabkan
lahan pertanian terabaikan dan bahkan dikorbankan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat, sehingga lahan pertanian produktif semakin berkurang bahkan bisa
habis di masa mendatang, jika alih fungsi lahan pertanian tersebut tidak
dikendalikan4.
Pada sebuah penelitian terdahulu (Dwi Retnowati, 2013) tentang peran
pemerintah dalam menangani alih fungsi lahan menemukan hasil bahwa Upaya
yang di lakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang dalam mempertahankan
fungsi lahan tanah pertanian telah diatur di dalam Daerah (Perda) Kabupaten
Malang nomor 3 tahun 2010. Tetapi pada kenyataannya pemerintah kabupaten
Malang dalam mempertahankan fungsi lahan pertanian masih tidak maksimal. Hal
tersebut dapat dilihat dari tindakan pemerintah membiarkan saja masyarakat
mengalihkan fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian yang tidak sesuai
dengan Perda tersebut. Hambatan pemerintah dalam mempertahankan fungsi
lahan tanah pertanian di kabupaten Malang dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan yaitu: jumlah penduduk yang terus bertambah, kurang sadarnya
masyarakat mengenai hukum, meningkatnya industri di kabupaten Malang, tidak
maksimalnya kinerja dari pemerintah dalam rangka penegakan hukum, lemahnya
ekonomi masyarakat.
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Untuk mengatasi permasalahan penyusutan lahan pertanian, pemerintah
Kabupaten Malang memberi dukungan kepada para petani melalui pemberian
subsidi pupuk, benih, pestisida serta pemberian sarana produksi. Akan tetapi
subsidi dan berbagai dukungan yang diberikan ternyata belum mampu menekan
angka alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Malang. Begitu pula dalam hal
perizinan pemerintah tidak dapat berbuat banyak, karena lahan tersebut adalah
lahan milik para petani sehingga peman
Berbagai peraturan perundang-undangan telah dibuat guna mencegah
dimanfaatkannya lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian. Misalnya
Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No. 72 Tahun 2012 tentang Ketentuanketentuan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum; Pepres No 62 Tahun 2018 tentang penanganan sosial kemasyarakatan
dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional. peraturan menteri
dalam negeri republik indonesia nomor 117 tahun 2018 penanganan dampak
sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan
nasional. Dalam PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional, kawasan
peruntukan pertanian masuk ke dalam kategori kawasan budi daya, mencakup
kawasan budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau tanaman
industri. Kawasan peruntukan pertanian ini penetapan kawasannya harus
memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut : 1) Memiliki kesesuaian lahan
untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian. 2) Ditetapkan sebagai lahan
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pertanian abadi. 3) Mendukung ketahanan pangan nasional; dan/atau, 4) Dapat
dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air5
Lahan

pertanian

yang

semula

menjadi

lahan

produksi

pangan

berangsurangsur beralih fungsi menjadi lahan non pertanian. Tanah subur yang
semula berupa sawah sebagai lahan produksi pangan menjadi bangunan yang
digunakan sebagai tempat tinggal maupun tempat usaha oleh pemilik tanah.
Penyusutan jumlah tanah pertanian terus bertambah, ini menjadi problem bagi
pemerintah sendiri untuk menyediakan pasokan pangan. Berkurangnya lahan
pertanian dalam arti untuk penyediaan bahan-bahan pangan, juga berakibat
rusaknya ekosistem alam sebagai tempat penyerapan air hujan sebagai pencegah
banjir. Hal ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap ekosistem alam yang
ada
Dalam mengontrol alih fungsi lahan pertanian ini merupakan tanggung
jawab setiap daerah untuk mengatur tata ruang dan pertanahan di wilayahnya.
Tanggung jawab ini diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dengan
adanya otonomi daerah, dan sejak tahun 2001 urusan di bidang pertanahan
didesentralisasikan kepada daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang : Kewenangan
pemerintah di bidang pertanahan tetap diserahkan kepada Daerah Otonom. UU
tersebut

juga

mewajibkan

Pemerintah

Kabupaten

atau

Kota

untuk
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menyelenggarakan urusan di bidang pertanahan sebagai bagian dari pelaksana
ekonomi daerah dan merupakan urusan yang bersifat wajib karena sagat mendasar
yang berkaitan dengan hak pelayanan dasar warga Negara6. Berdasarkan uraian
latar belakang tersebut maka penulis mengangkat pokok bahasan penulisan tugas
akhir dengan judul Pengawasan Pemerintah Kabupaten Malang Terhadap
Alih Fungsi Lahan Sawah Di Desa Jenggolo Kabupaten Malang
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penyusun merumuskan pokok
masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana pengawasan Pemerintah
Kabupaten Malang

terhadap

alih fungsi lahan sawah di Desa Jenggolo

Kabupaten Malang ?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Mengetahui pengawasan
Pemerintah Kabupaten Malang

terhadap

alih fungsi lahan sawah di Desa

Jenggolo Kabupaten Malang
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
D.1 Manfaat Secara teoritis
Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami dan
mendalami pemahaman tentang alih fungsi lahan disebuah daerah, Di harapkan
penelitian ini dapat memberikan rekomendasi terkait pemberlakuan proses alih
lahan.
6
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D.2 Manfaat Secara praktis
Bagi Pemerintah dalam, agar penelitian ini dapat dijadikan acuan atau
referensi dalam melaksanakan program-program yang berbasis kebijakan.
Diharapkan pula penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan studi pustaka
peneliti berikutnya
E. Definisi Konsep Dan Operasional
E.1 Definisi Konsep
Definisi konseptual ini dimaksudkan untuk memberikan penegasan
tentang makna dan arti kata yang ada didalam permasalahan yang disajikan.
Dengan adanya penegasan arti tersebut akan mempermudah dalam memahami
maksud yang tercantum dalam penelitian.
A.

Alih Fungsi Lahan
Alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan

adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari
fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang
membawa dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu
sendiri. Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk
penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar
meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin
bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan
yang lebih baik. Alih fungsi lahan biasanya terkait dengan proses
perkembangan wilayah, bahkan dapat dikatakan bahwa alih fungsi lahan
merupakan konsekuensi dari perkembangan wilayah. Sebagian besar alih
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fungsi lahan yang terjadi, menunjukkan adanya ketimpangan dalam
penguasaan lahan yang lebih didominasi oleh pihak kapitalis dengan
mengantongi izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah7
B. Konsep Antisipasi
Menurut

Brainy

Quote

dalam

Definition

mengemukakan bahwa antisipasi

adalah

suatu

of

Anticipation

tindakan mengambil,

menempatkan, atau mempertimbangkan sesuatu terlebih dahulu, atau
sebelum waktu yang tepat, untuk alam Atau dalam pengertian umum
bahwa pengertian antisipasi adalah pemecahan suatu masalah dalam suatu
kejadian yang sudah drencanakan sebelum terjadi masalah
C.

Pengawasan Ppmerintah Daerah
Secara umum Pengawasan adalah sebuah proses untuk menjamin

bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan
cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan
instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah
digariskan. Unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha
sistematika untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan
perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan
kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
Menurut Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata
Kepemerintahan yang Baik-BAPPENAS (2008: 9) penerapan tata
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kepemerintahan yang baik di lingkungan pemerintahan tidak terlepas dari
penerapan sistem manajemen kepemerintahan yang mengarah pada
pengawasan (planning, implementing, controlling, and evaluating) yang
dilaksanakan

secara

profesional

dan

konsisten.

Penerapan

sistem

manajemen pengawasan tersebut mampu menghasilkan kemitraan positif
antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat melalui hal tersebut,
lingkungan instansi pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan
prima kepada masyarakat
E.2 Definisi Operasional
Definisi operasional adalah definisi yang didasari atas sifat-sifat hal yang
didefinisikan yang dapat diamati. Secara tidak langsung definisi oprasional itu
akan menunjuk alat pengambil data yang cocok digunakan atau mengacu pada
bagian mengukur suatu variable.8 Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana
suatu variabel di observasi atau diukur. Adapun definisi operasional variabel
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut
A. Pemgawasan Pemerintah Kabupaten Malang
1) Kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang terkait alih fungsi lahan
pertanian
2) Sosialisasi alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian
3) Penataan dan Pendataan Lahan Pertanian
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Tim Dosen Bahasa Indonesia UMM, 2003. Bahasa Indonesia untuk kerangka ilmiah. UMM Press
Malang. Hal 207, di akses tanggal 17 agustus 2016
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4) Pelibatan masyarakat dalam alih fungsi lahan pertanian ke non
pertanian
5) Monitoring dan evaluating
F. Metode Penelitian
Metode Penelitian adalah suatu prosedur ilmiah yang sistematis yang
dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan untuk menjawab
permasalahan yang diajukan. Metode yang digunakan untuk penelitian ini
adalah metode kualitatif, dimana penelitian kualitatif menurut Bodgamn &
Taylor

dalam

Imam

Gunawan9

adalah:“Prosedur

penelitian

yang

menghasilkan data desktriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orangorang dan berperilaku yang data diamati pada latar dan individu secara utuh”.
Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan
penelitian ada tiga macam yaitu : penemuan, pembuktian dan pengembangan.
Penemuan berarti data yang diperoleh dari peneliti adalah data yang benarbenar baru yang sebelumnya belum ernah dipakai. Pembuktian berarti data
yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan keraguan-keraguan
terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Dan pengembangan berarti
memperdalam dan memperluas pengetahuan pengetahuan yang ada10
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F.1 Jenis Penelitian
Penelitian tentang pengawasan Pemerintah Kabupaten Malang

dalam

mengantisipasi alih fungsi lahan sawah di Desa Jenggolo Kabupaten Malang ini
menggunakan metode penelitian deskriptif yang memberikan gambaran secara
sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada dalam objek
penelitian dan gambaran tentang fenomena-fenomena sebagai masalah atau
kendala yang diselidiki dari keadaan dilapangan sesuai dengan permasalahan
penelitian.

Peneliti

akan

menjelaskan

mengenai

permasalahan

dalam

pengawasan, sosialisasi dan proses alih lahan kepada masyarakat di Desa Desa
Jenggolo Kabupaten Malang. Selain itu peneliti akan menjelaksan relosusi dari
permasalahan yang ada guna efektif pelaksanaannya kepada masyarakat. Metode
deskriptif adalah metode dalam peneliti status kelompok manusia, suatu obyek,
suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun peristiwa saat ini11
F.2 Sumber Data
Sumber data adalah sumber-sumber yang dimungkinkan seseorang peneliti
mendapatkan sejumlah informasi atau data-data yang dibutuhkan dalam sebuah
penelitian, bila digolongkan menurut asal sumbernya dapat dibagi menjadi dua :
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan
langsung atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya
atau kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai
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dan digunakan sebagai data utama, misalnya dengan wawancara dan atau
dengan melakukan observasi secara langsung.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang sudah ada dan penyusunannya
tidak dilakukan oleh peneliti. Data sekunder dapat diperoleh dari buku
catatan, laporan, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan
arsip-arsip yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
F.3 Teknik Pengumpulan Data
Kegiatan pengumpulan data pada prinsipnya merupakan kegiatan
penggunaan metode dan instrumen yang telah ditentukan dan diuji validitas dan
realibilitasnya. Secara sederhana, pengumpulan data diartikan sebagai proses atau
kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjaring berbagai
fenomena, informasi atau kondisi lokasi penelitian sesuai dengan lingkup
penelitian.
Peneliti akan melalukan pengumpulan data untuk mencapai keakuratan
data dengan triangulasi data. dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data
yang lebih banyak digunakan adalah observasi berperan serta wawancara yang
mendalam dan dokumentasi. Adapun teknik pengempulan data yang digunakan
dalam skripsi ini adalah :
a. Observasi, merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti dengan
cara mengamati kegiatan yang berada dikawasan Desa Jenggolo
Kabupaten Malang yang masyarakatnya bekerja Petani. Observasi peneliti
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melibatkan diri secara langsung pada situasi yang diteliti serta melakukan
pemotretan peristiwa yang terjadi di lokasi tersebut.
b. Wawancara, merupakan suatu cara yang dilakukan untuk memperoleh
suatu data atau informasi yang dibutuhkan dengan cara mengadakan tanya
jawab secara langsung dengan pihak yang dapat memberikan informasi
yang dibutuhkan tersebut. Sasaran Interview dalam kegiatan ini dilakukan
pada Pemerintah Kabupaten Malang dan Desa Jenggolo Kabupaten
Malang
c.

Dokumentasi,

teknik

pengumpulan

data

dengan

mencatat

dan

memanfaatkan data yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Malang dan
Desa Jenggolo Kabupaten Malang yang berkaitan dengan penelitian yang
berupa dokumen-dokumen, buku catatan, laporan, peraturan perundangundangan, dan arsip-arsip.
F.4 Subjek Penelitian
Menurut Spradley dalam Sugiyono Subjek penelitian merupakan domain
tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial12, Peneliti
menetapkan narasumber yang diharapkan bisa memberikan informasi terutama
yang berhubungan dengan pengawasan alih fungsi lahan pertanian ke non
pertanian di Pemerintah Kabupaten Malang dan Desa Jenggolo Kabupaten
Malang, Peneliti menetapkan beberapa subjek penelitian yaitu::
1. Pemerintah Kabupaten Malang
2. Bidang Penanganan Masalah Tanah dan Pengamanan
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3. Masyarakat Desa Jenggolo Kabupaten Malang
4. Ketua Kelompok Tani Desa Jenggolo Kabupaten Malang
F.5 Lokasi Penelitian
Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal istilah populasi dan sampel.
Istilah yang digunakan adalah setting atau lokasi penelitian. Lokasi penelitian
merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian, sehingga peneliti dapat
memperoleh informasi sesuai dengan tema, masalah serta fokus penelitian yang
telah ditetapkan. Lokasi penelitian ini adalah Desa Jenggolo Kabupaten Malang.
Pertimbangan peneliti memilih lokasi ini adalah karena Kota Batu merupakan
salah satu daerah yang memiliki potensial yang tinggi terkait dengan pertanian
karena kawasan yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani.
F.6 Analisis Data
Dalam suatu penelitian seringkali peneliti membutuhkan proses analisis
data hasil penelitian untuk menarik suatu kesimpulan dari hipotesis penelitian
yang dilakukan. Analisis data merupakan tahap yang sangat menentukan dalam
keseluruhan proses penelitian, hal ini karena analisis data menyangkut kekuatan
analisis dan kemampuan dalam mendeskripsikan data dan situasi, peristiwa dan
konsepsi yang merupakan bagian dari objek peneliti. Jadi semua penelitian
diharuskan untuk menganalisis data agar dapat memecahkan masalah. Menurut
Arikunto data yang bersifat kualitatif, maka pengolahannya dibandingkan dengan
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standar atau kriteria yang telah dibuat oleh peneliti, sedangkan data yang bersifat
kuantitatif dapat bersifat statistik dan non-statistik.13
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga
kegiatan, yaitu:
a.

Reduksi Data
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang
yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan
gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan
pengumpulan data selanjutnya.
b. Penyajian Data
Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan
hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan penyajian data akan
mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja
selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
c. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab
fokus penelitian berdassarkan hasil analisis data simpulan disajikan dalam
bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian
penelitian kegiatan pengumpulan data, reduksi data, paparan data, dan
penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan proses siklus dan
interaktif. Analisis dan kualitatif merupakan upaya yang berlanjut,
13

Arikunto, S (2002). Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT Rineka
Cipta.hal.212
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berulang, dan terus menerus. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai
rangkaian kegiatan analisis yang saling menyusun
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